
nostru), ce necesită 
eforturi materiale

tot mai așteaptă
...și tractoarele
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Ministerul Agriculturii
și Silviculturii și Ministerul

au de dat cite un răspuns și de luat
mai multe măsuri comune

7

Alternative
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După 88 000 de incursiuni

Columbooî liii

rin stînga existau 
concureze izolat,

angajează 
națiunii, un 

direct proporțional cu
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Vine, vine primăvara

piesele de schimb!

Pe KngS celelalte acțiuni care se desfășoară In această 
perioadă — pregătiri în vederea cultivării legumelor, 
asigurarea «emințelor, transportul la cîmp al îngrășămin
telor șl fertilizarea suplimentară a semănăturilor de 
toamnă — o deosebită atenție trebuie acordată reparării 
și revizuirii întregului parc de tractoare și mașini agri
cole care vor fi folosite în campania agricolă de primă
vară, asigurării pieselor de schimb necesare și a carbu
ranților. Pentru întreprinderile de mecanizarea agricul
turii această sarcină are o însemnătate deosebită. După 
cum se știe, Ministerul Agriculturii și Silviculturii și Uni- 

. unea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție 
vor organiza, pînă la începutul campaniei agricole din 
primăvara acestui an, cit? o secție de mecanizare, cu ca
racter permanent, .în fiecare coonerativă agricolă ; acti
vitatea secției de mecanizare va fi coordonată din pune
rii de vedere al exploatării' utilajelor de inginerul șef 

al cooperativei agricole. Concomitent cu această măsură, 
care urmărește să lege mai Strîris pe mecanizatori de ac
tivitatea cooperativelor agricole, trebuie pregătite di- 
timp toate tractoarele și mașinile agricole ce vor fi 
utilizate la executarea lucrărilor agricole.

Din datele existente la Direcția generală a mecaniză
rii din Ministerul Agriculturii si Silviculturii rezultă 
că pînă Ia mijlocul acestei luni 22 de întreprinderi pen
tru mecanizarea agriculturii au terminat repararea trac
toarelor și mașinilor agricole. Au încheiat aceste lucrări 
toate întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii din 
județul Constanța, precum și două unități din județul 
Cluj. Lucrările de reparații sînt avansate și tn întreprin
derile din județele Alba, Buzău, Harghita, Mureș, Pra
hova și. Satu Mare. Termenul prevăzut de Direcția gene- 
-rală a mecanizării este de 20 februarie, termen cînd toate

■ tractoarele și mașinile agricole necesare pentru lucrările 
din campania de primăvară trebuie să fie gata de lucru.

Totuși, multe întreprinderi pentru mecanizarea agri
culturii au efectuat reparațiile tn proporție de numai 
50 la sută. Printre acestea să numără cele din județele 
Ilfov, Bistrița-Năsăud. Dîmbovița. Caras-Severin, Co- 
vasna, Gorj. Hunbdoara, Iași. Neamț. Sălaj. Teleorman 
și Vrancea. în unele din aceste județe nu a existat o 
preocupare temeinică pentru desfășurarea acestor lu
crări pe1 toată perioada anului, tn funcție d»-graficele 
întocmite. Ca urmare s-a adunat un mare volum de lu
crări în perioada de iarnă

Nu este mai puțin adevărat că rămlnerea în urmă este 
determinată si de linsa unor piese de schimb din bazele 
de aprovizionare necesar? reparațiilor. Din discuțiile 
purtate între reprezentanți! industriei si agricul
turii n reieșit că uzinele constructoare nu nnt as’gura 
decît în mică măsură necesarul de piese de schimb. Acest 
lucru poate avea urmări serioase atît în perioada repa- 
•atîilor, cît și în fimnul lucrului în cîmn. Revine, deci, 
din nou în actualitate problema pieselor de schimb. Lip
sa unor repere din cele amintite se datoreste. fără în
doială. faptului că fabricile producătoare aoarținînd Mi
nisterului Tndnst-iei Construcțiilor de Mașini nu sf-au res
pectat graficele de livra*-?. Dar tot atît de real este si fap
tul că. Direcția generală a mecanizării din Ministerul 
'Agriculturii și Silviculturii a admis ca întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii, odată cu trecerea acti
vității lor pe orinciniul gestiunii eronon->îce proprii, să nu 
se mai anrovîzîonpaz® cu piesele de schimb necesare. Or. 
trebuie să se facă o deosebire ele.ră între stocul sunrnnnr. 
*nativ. care duce In mnlnraren nhe’tnlel’lnr. sî onnUtatea z 
de piese de absolute trebuie*-, npnfni ronorntîl Pont*-” 
a îndrepta cît de cîf 'nre'****’* «țltiiniio. direcția eo„oroix 
amintită a înot unele rn-snrî nontru rnoona**.„„n. 
rea si chiar .neutru rnnvprtîunnrua unor ninse in codrul 
atelierelor proprii a „nete măsuri nu satisfac însă toate 
nevoile si n*ri n** a s,nh.ă unlîfntp o renaratn’or.

Ne mal desnart? auroviruntiv o de rnnm?n-
tul cînd vor încep® lucrările agricole de primăvară. Tn- 
tr-o perioadă scurtă vor trebui făcute lucrări numeroase 
și complexe Pentr” aco=*o lucrări să fie grăbite este 
necesar ca toate vti’-io’e pericole să fie pregătite pentru 
a funcționa ireproșabil fșsrX întrerupere. Nici un efort 
nu trebuie precupeți* nentr” a asigura tonte condițiile ne
cesare efectuării Ia timp a lucrărilor agricole. Este o con
diție hotărîtoare pentru asigurarea, tn acest an, a unor re
colte bogate !
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De curînd, la Uzina de autoturisme din Pitești a intrat în fabricație noul autoturism 
„Dacia-1 300". Tn fotografie : linia de montaj Foto i Agerpres

Pe cînd convergența

a „părinților

fn contextul general al perfecțio
nării și modernizării procesului in- 
structiv-educativ, în ultimii ani, s-au 
adoptat și o serie de măsuri menit* 
să îmbunătățească planurile și pro
gramele de educație fizică din învăță- 

. mîntul de toate gradele, să-contri
buie la amplificarea și diversificarea 
acțiunilor care vizează dezvoltarea 
sportului școlar ; s-a creat un cadru 
mai adecvat dezvoltării activității de 
masă și performanță a elevilor s-av 
înființat licee cu program de educa
ție fizică, școli sportive etc S-a în
cercat. (și tn bună parte s-a realizat) 
crearea unul sistem» competițional 
adaptat la cerințele școlii — cam
pionate organizate în funcție de pro 
filul unităților angrenate în întreceri, 
campionate pe ramuri de sport etc 
Prin Legea sportului, alături de Mi
nisterul tnvățămîntului și C.N.E.F.S.. 
a fost învestită cu largi atribuții in 
domeniul sportului școlar și Uniunea

elevi Nu-i mai puțin adevărat Insă 
că, socotind că desfășurarea activi
tății sportive de masă 8 elevilor re
vine in principal organizațiiloi 
U.T.C., profesorii de educație fizică 
n-au răspuns întotdeauna solicitări 
lor acestora De altfel red că lip
surile existente- încă in sfera spor
tului școlar de masă derivă in orin- 
cipa! dir dorința U.T C (ma
terializată. din păcate) de a organi
za tot un sistem competițional (care-1 
dublează pe a) 
mari cheltuieli 
și tehnice"

— Aprecierii» pozitiv» privind 
sportul școlar - ne spune tov. Mir-

DE AMBELE

PĂRȚI șantierului
J

ALE GHIȘEULUI
Nu, nu vom vorbi 

despre funcționarul 
care abuzează de ner
vii, timpul și demni
tatea cetățeanului, 
despre micul. satrap 
care — investit cu 
puterea de a spune 
„da" sau „nu" după 
ce ascultă o dolean
ță, de a pune o apos
tilă sau, pur și. sim
plu, de a da un nu
măr de înregistrare 
ori de a hotărî ziua 
cînd va trebui să te 
prezinți din nou in 
fața ghișeului — se 
simte un mic ilum- 
nezeu In țață căruia 
se cuvine — dacă nu 
altceva.. — măcar să 
tremuri. Nu vom 
vorbi deci despre 
funcționarul care nu 
înțelege rostul fun
damental al misiu
nii sale: acela de 
a fi, el și institu
ția sa, la dispoziția 
cetățeanului. Ziarul 
nostru, celelalte or
gane de presă an 
semnalat, nu o dată, 
apariția maladiei in
criminate în cutare 
sau cutare instituție, 
la cutare sau cutare 
funcționar Șl la fel 
vom proceda șl de 
acum înainte. Men
talitatea de mic sa
trap trebuie să pia
ră. din toate insti
tuțiile noastre, 
se cuvine si aso 
fi.

Ce ne facem, însă, 
stimate cititor. dacă

prtntr-o împrejurare 
sau alta, fiind situați 
de partea „oficială" a 
ghișeului, constatăm 
că în partea „neofi
cială", adică in rîn
dul publicului soli
citant, scot capul ne
cuviința și grosolă
nia. abuzul, huliga
nismul 1 După o sce
nă pe care am vă- 
zut-o cu ochii met. un 
vechi funcționar mi 
s-o plins : „Vedeți, 
în ziare se scrie și se 
tot scrie despre func
ționării care nu-și în
țeleg rostul Și e 
bine ; mai sînt des
tui si din ăștia... Dar 
de ce nu scrieți, mă
car o dată, despre 
scene ca aceea la care, 
ați asistat 1 De ce 
nu arătați că .și în 
rindurile publicului 
sini unii cu păcate 
poate măi mari de- 
cîi ale funcționari
lor ? 1n definitiv, re
prezint și eu statul, 
sînt o rotiță infimă 
Intr-un mare meca
nism. sînt îndreptă
țit să primesc con
siderație..."

$1 avea dreptate 
Văzusem cițiva ne
ciopliți țipind cu o 
falcă în cer si una 
în pămînt. bocănind 
și trîntind ușa (se du
ceau să-l reclame...} 
pentru că funcționa
rul îi lămurise, sim
plu și cuviincios, că 
nu le poate tncuviin-

ța cererea. Și le ex
plicase temeiul legal, 
ba chiar împinsese 
solicitudinea pînă la 
a le însemna, pe o 
foaie de hîrtie, nu-- 
mărul Decretului 
care se ocupa de si
tuația lor. Ca răs
puns, țipete si necu
viințe.

Atitudinea lor era 
Intr-un contrast evi
dent cu a celorlalți 
sollcitanți care trecu
seră înainte prin fața 
ghișeului. Am citit 
dezaprobarea șt pe 
fețele celor care ur
mau după ei. Firesc. 
Erau oameni civili
zați. care respingeau 
din reflex acest tip 
de manifestări, oa
meni în conștiința 
cărora normele rela
ției instituție-cetă- 
țean erau limpezi, 
oameni care știau că 
ele se întemeiază pe 
respect: respectul
care circulă în am
bele sensuri. Și mat 
știau foarte bine un 
lucru : respectul față 
de altul este respect 
față de tine însuți.

Cetățeanul la ghi
șeu... Subiect de me
ditație despre 
creștere, 
galitate, 
tie Dar 
pentru 
Cred că 
mîndouă „ .
despărțite de ghișeu

C. RADU

bună 
omenie, le- 

democra- 
nu numai 
funcționari, 
pentru a- 

grupurile

Faptul dominant al acestui în
ceput de an în multe județe ale 
țării este redat pregnant de două 
cuvinte pline de adinei semnifi
cații : șantiere noi. Șantiere noi 
în localități, cu mare rezonantă 
industrială sau social-culturală. 
șantiere noi în localități mai mo
deste, în locuri unde înseamnă 
un adevărat eveniment.

Timișoara se îmbogățește tn 
acest an cu un nou hotel de 300 
de locuri, în viitorul centru al 
orașului. Localitatea minieră 
Bălan din județul Harghita 
— cu cîteva decenii în ur
mă un simplu cătun al comu
nei Sîndominic. intră și ea, vi
guros, cu pași mari, în urbanisti
că. Să reținem ;• numai in acest 
an, aici, la Bălan, se vor con
strui 720 apartamente ; dar nu 
numai apartamente, ci și un li
ceu industrial, o școală genera
lă, un dispensar medical. In ce 
constă sursa acestor mari trans
formări ale vechiului cătun ? 
Răspunsul este limpede : dez
voltarea continuă a întreprinde
rii miniere din această localita
te — și ea mlădiță destul de 
nouă a industriei noastre socia- 

’ liste. în acest an se vor da în 
funcțiune două linii tehnologice 
de flotare și -va fi pus în va
loare un nou zăcămînt. Interde
pendența investiții-industrializa- 
re-civilizație este evidentă.

Lichidarea rămînerii în urmă 
In dezvoltarea industrială (și, 
implicit, social-culturală) a unor 
județe și localități este un pro
ces de durată, care 
amplu resursele 
proces 
dezvoltarea și modernizarea e- 
conomiei noastre. In acest pro
ces. influența noilor șantiere — 
relevată de știrile pe-care ni Ie 
trimit corespondenții noștri din 
întreaga țară — este edifica
toare

CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO DE LA V. OROS

Excelentei Sale Domnu'ai

NEW DELHI

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

VARAHAGIRI VENKATA GIRI
Președintele Republicii India

Cu prilejul sărbătorii naționale a Indiei sînt bucuros 
să adresez, în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al guvernului, poporului român și 
al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune 
urări pentru fericirea și sănătatea Excelenței Voastre, 
pentru progresul poporului indian.

Amintindu-mi cu deosebită plăcere de vizita recentă 
în țara dv., îmi exprim convingerea că relațiile prie
tenești dintre România și India se vor dezvolta con
tinuu, în interesul ambelor popoare, al păcii și colabo
rării internaționale.

Tineretului Comunist.
în general, se poate spun» că, la 

ora actuală, sportul școlar și-a con
turat mai bine locul în aria mișcării 
sportive din țara noastră. Făptui 
acesta, ca și altele, probează angaja
rea școlii, a cadrelor didactice, pe 
linia îndeplinirii sarcinilor care, le 
revin în acest domeniu Totuși, dez
voltarea educației fizice și a sportu
lui școlar, așa cum se va vedea, nu 
înregistrează încă progresul aștep
tat. De ce ?

Ne-am adresat, mai tntîi, tov. Emil 
Ghibu, vicepreședinte al C.N.E.F.S.. 
care ne-a deolarat între altele: „După 
Conferința pe țară a mișcării sporti
ve din iulie 1967. ca o reflectare a 
indicațiilor extrem de precise ale 
conducerii de oartid și de stat. în 
importantul dpmeniu al snortuluf 
școlar au fost luate măsuri mult mai 
eficiente, Predarea orelor de educa
ție fizică, la clasele 1—IV, de exem
plu, influențează pozitiv creșterea și 
dezvoltarea elevilor. De asemenea, se 
cuvine menționată Înființarea celor 3 
divizii i școlare și de pionieri la bas
chet. handbal și volei, la care se 
adaugă și campionatele elevilor și 
juniorilor la fotbal,, organizate intr-o 
formulă îmbunătățită, ce pot fi con
siderate succese ale sportului șco
lar. Privind. deci, ceea ce există 
astăzi, in raport cu anul 1967 (și mai 
înainte), aprecierile nu pot fi decît 
foarte favorabile față de eforturile 
depuse și mai ales avind .ini vedere 
perspectivele care se deschid"

Așadar, după opinia primului .nos
tru interlocutor : 
măsuri mult mai 
precierile nu oot 
vorahilef

Să consemnăm 
celorlalți factori

Prof. Maria Login, consilier In Mi
nisterul învățămîntului. consideră 
că 
dial 
cația 
tului. în țara noastră s-au creat pre
mise deosebit de favorabile in acest 
sens. în planul de învățâmînt 
se îmbină organic educația fizi- 

i cu sportul (prin orele din pro- 
ramul școlar și activitățile din afară 
e clasă), profesorul este retribuit 

pentru a se ocupa de aceste două la
turi ale activității cu elevii. Au fost 
elaborate programe corespunzătoare 
cerințelor dezvoltării armonioase și 
fortificării organismului elevilor 
stimulării interesului și dorinței lor 
de mișcare în aer liber Cit privește 
sportul școlar, ne-am preocupat în 
mod deosebit de crearea unui sistem 
competițional adecvat posibilităților 
școlii (diviziile școlare, campionate
le naționale etc), care să stimuleze 
interesul celor mai talentați dintre

... au fost luate 
eficiente...11, far „a- 
fi decît foarte fa-

acum si 
interesați

părerile

Tnvățămîntului.
„pornind de la- rolul primor- 

care revine școlii în edu- 
fizică de bază a tinere-

cea Angelescu, «ecretar al C.C. al 
U.T.C — au o valoare princi
pială mai ales pentru că noi 
știm că aceăt domeniu trebuie să su
fere îmbunătățiri substanțiale. De ce 1 
In numeroase școli se manifestă pu
ternic» tendințp de separare s dife-

Florica DINULESCU 
Valentin PAUNESCU

(Continuare în pag. a IH-a)

Orașul de la poalele Anzilor, San
tiago de Chile, trăiește febra pregăti
rilor pentru alegerile prezidențiale 
care urmează să aibă loc în toamnă. 
Comitetul coordonator al Unității 
populare — coaliția forțelor de stînga 
creată în vederea alegerilor — l-a de
semnat pe senatorul socialist Salvador 
Allende, candidat unic al stîngii, la 
postul de președinte. în felul acesta, 
Allende participă, pentru a patra oară 
în cariera sa politică, ca reprezentant 
al forțelor ’ de stînga în cursa pentru 
președinție. Desemnarea sa a avut loc 
în urma retragerii succesive a perso
nalităților politice propuse de celelalte 
partide ce alcătuiesc coaliția. După 
cum se știe, Partidul Comunist din 
Chile, principala forță a coaliției, a 
retras candidatura cunoscutului acti
vist pe tărîm obștesc și politic, poe
tul. Pablo Neruda, tocmai pentru a 
contribui la desemnarea candidatului 
unic al stîngii. Celelalte partide care, 
alături de comuniști, alcătuiesc coali-

O arhivă descoperă

„Am depășit de a ani 
de pensionare și n-am 
încă să-mi completez

' rul de pensie i îmi lipsește o 
adeverință din care să rezul
te că am lu'crat 14 ani ca 
pescar la fosta întreprindere 
„Compescaria" și la fostul 
institut bio'geografie din Con
stanța. Cîți ani. de-aici îna
inte, voi mai fi lipsit. lin 
această cauză, de pensia, ce 
mi șe cuvine ?" .’Cuprian 
Tihonov, Tulcea)

„Vreau să-mi completez 
carnetul de muncă. Dar au 
pot, deoarece întreprinderile 
unde am lucrat cu mai mulți 
ani în urmă — Filatura ro
mânească de bumbac ji în
treprinderea .7 Noiembrie" 
din Capitală - nu-mi elibe
rează sdeyerințele de ve
chime necesare Mă întreb 
îngrijorată voi putea primi 
câre aceste acte pînă va veni 
vremea să ies la pensie >au 
și atunci va. trebui să bat 
zeci de drumuri după’ele?" 
(Teodora Constantin, munci
toare la Filatura .Bucegi"- 
Pucioasa)

Am desprins din scrisorile 
sosite în ultimul timp la re
dacție doar două din nume
roasele întrebări de interes 
vital pentru autorii lor. Se
sizări asemănătoare, memorii 
peste memorii, reclamații 
și scrisori adresate autori
tăților in cauză declan-

vtrsta 
reușit 
do sa

teazâ șiruri nesfîrșlte de a- 
arese, răspunsuri, justificări 
Pentru ce ? Acest du-te vino 
de oameni și hîrtii. această 
angajare de forțe, artificial 
amplificată, estg determinată 
de o chestiune extrem de 
simplă eliberarea unei ade
verințe de vechime. De ce so 
licitantul intră atît de greu 
!n obsesia ei ? De ce pentru 
i operație elementară ce-

acest sector un sistem ae 
lucru, care să permită re
zolvarea în termen a fiecăr"' 
■ereri ?

Am Încercat să găsim pr> 
.•ăspuns la aceste întrebări 
ouse cu atîta insistență 
betâțeni. vizitînd cîteva ar- 
hive la care se referă unei* 
dintre scrisorile primite

TURNU ROȘU. Aici se afle, 
ana dintre "ele mai mari sr

RĂSFOIND SCRISORILE ADRESATE ZIARULUI

fițeanul este obligai sft câtă 
ceașcă printr-un labirint de 
multe ori fără ieșire’ Vrfnd 
nevrînd. iceste întrebări ne 
duc către unu) șl același loc ; 
arhiva. Ne duc spre locu1 
unde se păstrează ' doc/umen 
tele fără de tare Vmiteres 
oricărei adeverințe este prac
tic imposibilă Dar ..memo
ria” arhivei este adesea atât 
de incompletă de răvășită și 
de traumatizată incit rar se 
dovedește capabilă să orelu- 
creze. în limitele unor ter
mene cit de cit acceptabile 
cererile ce-i sînt adresate 
Este oare imposibil să se 
pună capăt acestei situații ? 
Cînd se va adopta și in

•live, ta adresa căreia se re 
(eră și cele mai multe critici 
}i sesizori primite la redacție 
(Anul trecut, ziarul nostru s 
întreprins o anchetă printr* 
factori! răspunzători de s 
.■easts arhivă Din aâcate , 
aună parte din lipsurile sem 
aalate atunci se mențin) Dis 
:utăm cu Gheorghe Ivan din 
Dire'cția de control a! venitu
rilor care ține locul șefului 
arhivei Interlocutorul ne 
spune că arhiva, primește mii 
de cereri din partea salaria- 
ților sau foștilor salariați ai 
căilor ferate și încearcă să ne 
introducă în tainele acestei 
„munci, migăloase" pentru a 
ne demonstra că este normal 
ca rezolvarea unei cereri să

luiezfc trei ani și uneori chiai 
■ mai mult, că „arhiva au poa

te ?u nici un chip depăși a- 
cest ritm" (I ?) Parcurgem 
împreună zeci de metri 
printre rafturi înțesate pînă 
ta refuz cu maldăre de 
dosare La un moment 
dat. pătrundem tntr-o în
căpere fn care se află 
jupă oresupunerile. însoțito
rului circa 1,000 de baloturi 
bare n-au fost înCă desfăcute 
centru a fi triate’

. - Aici se mai află singurul 
nostru punct nevralgic — în- 

.’earee locțiitorul șefului de 
arhivă s-o iâ înaintea unei 
firești tntrebări Dacă ve- 
neați acum vrec ’.rei-patru 
Iun' vă luaț’ ou mîinile .de 
cat d* ce vedeați aici 
Dumneavoastră știți ?ă a- 
:um două luni am Închis 
arhiva ’ Timp de peste o 
lună de zile cei 56 de func
ționari n-au mai rezolvai nici 
o. cerere Toți au lucrat 
aranjarea dosarelor pe 
și pe unități mari A mai ră
mas doar încăperea asta..

întrerupem aici șirul aces
tor „explicații" pentru a trece 
la uh alt capitol : rezolvarea 
oropriu-zisă a cererilor. Si

la 
ani

Dumitru TÎRCOB 
Vasile MIHAI

(Continnare în pag. a U-a)

ția, — Partidul socialist, Partidul ra
dical, Mișcarea de acțiune populară 
unitară și Mișcarea de acțiune popu
lară independentă — au aprobat în 
unanimitate desemnarea Iui Allende.

La rindul său, partidul de guvernă- 
mînt l-a desemnat drept candidat pe 
Radomiro Tomic (fost ambasador la 
Washington). Tomic pornește cu un 
handicap serios — pierderea accen
tuată a influenței P.D.C. în rîndul 
corpului electoral, consecință a nemul
țumirilor față de ambiguitatea și ju
mătățile de măsură ale guvernului în 
soluționarea unor probleme cardinale 
ale țării.

In cursa electorală candidează, de ■ 
asemenea, fostul președinte Jorge Ales- 
sandri (antecesor al Ini Eduardo Frei), 
reprezentând Partidul național, creat 
prin fuziunea a două grupări de 
dreapta : partidele’ conservator și li
beral. Acest politician abil, de notorie 
orientare conservatoare, și-a creat o 
aureolă de om situat „deasupra dispu
telor dintre partide". Tactica sa cu
noscută în Chile ca „demagogia tă
cerii" a făcut ca el să cîștige un oa
recare capital electoral și îri afara 
Partidului național.

în fața forțelor 
alternativeler să 
fără a putea conta pe șanse reale, să 
se unească în jurul unei persoane din 
rîndul dizidenților din P.D.C. pentru 
a atrage o parte din voturile lui To
mic, sau să se alăture P.D.C. în ca
zul cînd această soluție ar fi fost ulti
ma pentru a împiedica victoria candi
datului conservator. Partial sau total, 
nici una din aceste alternative nu era 
acceptabilă pentru grupările cu orien
tare de stînga și tocmai de aceea au 
britat pentru coalizare.

P-iltforma comună adoptată de for
jele ■ de stînga proclamă necesitatea 
etatizării -marilor întreprinderi indus
triale, a bogățiilor minerale, comerțu- 

, lui exterior, societăților de asigurare, 
băncilor, transportului maritim și alte
le Principala instituție a noului regim 
ar urma să fie Adunarea poporului, 
un-camerală. substituind parlamentul 
actual. Programul precizează că în e- 
conomia tării vor conviețui trei sec
toare • de stat, privat și mixt, rezer- 
yîpdu-se inițiativei private o sferă li
mitată la compartimentele ce nu au 
o' importanță decisivă pentru progre
sul tării (mica industrie, 
amănuntul și altele)

Des! oînă la alegeri a 
timp, o anume stare de 
face simțită încă de pe 
ne cu insistentă1 versiunea unui even
tual amestec militar pentru a invalida 
-> eventuală victorie a stîngii, sau chiar 
neutru a declanșa o „acțiune preven
tivă" înaintea scrutinului Ipoteza, â- 
nărută pentru prima oară după treî 
decenii în Chile, se sprijină pe eve
nimentele de anul trecut, cînd unii 
șefi militari au sfidat autoritatea gu
vernului prin rebeliunea din regimen
tul Tacna, ceea ce a fost interpretat 
ca indiciu al ieșirii armatei din neu
tralitatea tradițională Toate acestea 
complică și mai mult eșichierul elec
toral, prevestind o etapă din care sa 
pare că surprizele nu voi lipsi.

comerțul eu

rămas destul 
încordare ss 
acum. Revi-

t
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actualitatea culturală
Premiere teatrale

• TEATRUL NATIONAL „VA
SILE ALECSANDRI" DIN IAȘI a 
prezentat în cursul săptămîniî tre
cute premiera piesei „Tango la Nisa" 
de Mircea Radu Iacoban în direcția 
de scenă a lui Victor Tudor Popa. 
Scenografia i Marga Ene. Au inter
pretat Traian Ghițescu, Cornel Con- 
stantiniu, Puiu Vasiliu, Cornelia 
Gheorghiu, Aurora Roman, Gh. Ma- 
rinca, Dionisie Vitcu, Al. Blehan, Sil
via Popa, Petru Ciubotaru.

• La TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CRAIOVA a avut loc recent cea de 
a V-a premieră din actuala stagiu
ne, cu piesa „Henric al IV-lea“ de 
Luigi Pirandello, în regia George^ 
tei Tomescu. Scenografia este sem
nată de V. Penișoară-Stegaru. In 
rolurile principale au apărut Mânu 
Nedeianu, artist emerit, Ion Pavles- 
cu, Marina Bașta, Ileana Sandu șl 
alții.

• Secția română a TEATRULUI 
DE STAT DIN ORADEA a prezen
tat sîmbătă, 24 ianuarie premiera 
piesei „Casa cu două intrări" de 
Calderon de la Barqa. Regia : Nico- 
leta Toia. Scenografia : Tatiana Ma- 
nolescu-Uleu. în distribuție : Ion 
Abrudan, Ion Miinea, Octavian Uleu, 
Grig Dristaru. Grig Schitcu, Gina 
Nicolae, Elisabeta Jar, Ana Popa, 
Andra Teodorescu Dristaru, Ion 
Martin.

• Cea mal recentă premieră a 
TEATRULUI DE STAT DIN REȘI
ȚA a fost spectacolul cu celebra 
operă shakespeareană „Comedia ero
rilor". Regia i Radu Boroianu, »ce-

nografia i Helmut Sturmer, In ro
lurile principale : Gheorghe Dorof- 
tei, Florin Timpu, Călin Constantin, 
Zeno Balint .

0 TEATRUL DE STAT DIN SI
BIU (secția română) a prezentat joi, 
22 ianuarie, în premieră spectacolul 
ou comedia „Moartea ultimului go
lan" de Virgil Stoenescu. Din distri
buția spectacolului, a cărui conducere 
artistică a fost semnată de tînărul re
gizor Andrei Zaharia, au făcut parte 
actorii Sebastian Papaiani, Radu Ba- 
sarab, Eugeniu Dumitriu-Barcan, Eu
genia Giurgiu-Papaiani, Geraldina 
Basarab, Nicu Niculescu, Mircea Hîn- 
doreanu, Marius Niță. Scenografia a- 
parține tot unui tînăr, Helmuth Stiir- 
mer. Secția germană a aceluiași tea
tru a prezentat comedia în trei acte 
„Amphitryon" a lui Peter Hacks, în 
regia lui Constantin Sinou (de la tea
trul „Nottara" din București).

Roiurile, de mare întindere șl com
plexitate, au fost interpretate de 
Christian Maurer (Jupiter), Joachim 
Szaunig (Amphitryon),- Marietta Lis- 
sai (Aikmene), Kurt Conradt 
(Merkur), Heinrich Mildner (Sosias).

® Sîmbătă seara pe scena TEATRU
LUI NAȚIONAL DIN CLUJ a avut 
loc premiera comediei „Omul care a 
văzut moartea", de Victor Eftimiu. 
Regia artistică este semnată de Geor
ge Gherasim, iar scenografia de Mir
cea Matcaboji. Au interpretat: Maria 
Blănaru, Ligia Moga,\ Petru Felezeu, 
Eugen Harizomenos, Gheorghe Jurca 
și Stan Bucur.

„C Ă L U Ș U L“ 
pe itinerar international

Solii artei populare din Scornicești 
au pornit din nou la drum. După 
succesele repurtate cu prilejul tur
neelor întreprinse în R.P. Bulgaria, 
R.S.F. Iugoslavia și Suedia, „Călu
șul", unul din puținele ansambluri 
folclorice din țara noastră aparți
nînd unui cămin cultural, a plecat 
aseară pe un nou itinerar interna
țional, fiind invitat să susțină o se
rie de spectacole în Austria, Belgia 
și Olanda.

Programul ce urmează a fi pre
zentat în cele trei țări cuprin
de cîntece și dansuri din bogata zonă 
folclorică a județului Olt, majorita
tea din comuna Scornicești. El re
prezintă rodul unei ample investiga
ții folclorice întreprinsă sub condu
cerea directorului căminului cultu
ral, Gh. Bărbulescu, cu concursul 
maestrului coregraf Gh. Popescu-Ju- 
deț, și care a prilejuit valorificarea 
a peste 60 de dansuri și melodii. 
Programul - mai cuprinde și o spec
taculoasă desfășurare a unul' mă
nunchi de obiceiuri locale, reunita 
în tabloul „Nunta la Scornicești". In 
afară de aceasta, spectatorilor de 
peste hotare le vor fi prezentate 
mal multe suite de jocuri din Olte

Teatrul muzical din Galați a prezentat în premierâ sîmbătă (24 ianuarie) 
grafia reprezintă un moment din spectacol

opera „Boema de Puccini. Foto- 
Foto : S.-Cristian

nia, Moldova, Muntenia șl Transilva
nia. Fetele și flăcăii Scorniceștiului 
vor duce astfel — o dată cu obiceiu
rile și tradițiile ce le sînt familiare 
— și mesajul artei populare din alte 
zone folclorice ale țării, oferind o 
imagine cuprinzătoare a valorilor ar
tistice milenare ale poporului nostru.

A. N. TISESCU

în memoria 
poetului 

Andrei Mureșanu
La liceul nr. 1 din Dej a avut loc 

duminică dezvelirea bustului poetu
lui revoluționar Andrei Mureșanu. 
In cadrul manifestărilor organizate 
cu acest prilej s-au desfășurat lu
crările unei sesiuni de comunicări 
științifice, reorganizîndu-se totodată 
subfilialele societăților de științe 
filologice șl istorice. La festivitatea 
de dezvelire a bustului poetului au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, istorici, 
oameni de cultură, elevi și foști 
elevi al liceului, cadre didactice. In 

■ continuare, la casa de cultură mu
nicipală a avut loc un bogat pro
gram artistic intitulat i „Mureșan 
scutură lanțul".

MĂRTURII 
DESPRE 

NATURĂ

Compozitorii
I ieșeni în fata

9 9

publicului

CENTENARUL

CORULUI

DIN COVES

Astăzi, cînd unii artiști caută să 
atragă atenția prin excese și elucu
brații, un mic popas în mijlocul 
tablourilor liniștite, cuminți, cu deli
cate calități picturale ale SABINEI 
NEGULESCU-FLORIAN, ale cărei 
începuturi artistice mi-a fost dat să 
le îndrum, se impune. S-ar părea 
că cei care au decretat „moartea ta
bloului de șevalet" n-au avut nici o 
înrîurire asupra el. A rezistat con- 
tinuînd cu rîvnă, cu ardoare și mo
destie să-și croiască un drum pe cît 
posibil propriu. Acest drum îl ur
mează folosind cu predilecție paste
lul, material -considerat poate drept 
Inferior, dar ale cărui calități pic
torița le pune în evidență, cu succes, 
prin intermediul peisajelor și aspec
telor de natură pe care le sur
prinde. Pastelul ar putea fi un în
drumător minunat pentru viitoarea 
activitatfe artistică a Sabinei Negu- 
lescu, sugerîndu-i poate „cum" să 
mînuiască pasta uleiului.

Prin prăvăliile sătești

CU BICICLETA 
DUPĂ O CUTIE 
DE CHIBRITURI

Am întîlnit, deunăzi, în București, 
o bătrînă țărancă, de prin împreju
rimi, venită special în Capitală pen
tru a-și cumpăra... o sticlă de lam
pă. „N-am găsit, maică, pe la noi, pe 
nicăieri, de parcă le-ar aduce de pes
te mări și țări".

„Poate că n-o să vă vină a crede, 
dar ăsta-i adevărul — ne relatează 
Emilian Roșia din comuna Stejaru- 
Gorj. Eu am colindat într-o zi, cu bi
cicleta, pe la toate cele 6(șase) pră
vălii sătești din satele comunei, după 
o cutie de chibrituri, dar n-a fost 
chip să găsesc. Neăvînd nici cremene, 
iască și amnar, ca să aprind focul, 
a doua zi am fost la Rădinești, la 10 
kilometri depărtare, după chibrituri, 
dar n-am găsit nici acolo.

— Cum se poate să nu aveți mă
car o cutie de chibrituri 1 — l-am în
trebat pe unul dintre gestionari.

— Uite că se poate, mi-a răspun» 
el cu seninătate.

Rămîi de-a dreptul uimit. Coopera
tivele de consum au o seamă de sa- 
lariațl. Ce altă treabă au ei, dacă nu 
aceea de a aproviziona cu cele strict 
necesare magazinele sătești ?“

Faptul pare, intr-adevăr, de dome
niul absurdului. Dar, din cîte relatea
ză scrisorile primite la redacție, în 
cooperația de consum asemenea si
tuații nu sînt rare. Este îndeobște 
cunoscut că deși electrificarea rura
lă progresează an de an, mai există 
sate și gospodării țărănești în care 
lumina electrică încă n-a pătruns. 
Evident, in acestea eînt folosite pen
tru iluminat — în casă, lămpile cu 
petrol, iar afară — felinarele de vînt, 
lanternele. „Ce facem noi, însă, cei 
din Micești-Argeș, care nu mai gă
sim, de cîtva timp, la magazinul coo
perativei nici un strop de petrol lam- 
pant ? — întreabă pensionarul N. Si- 
mioana. Alteori, nu găsim sticle de 
lampă, fitile și, din această cauză, as
tăzi, în secolul electricității, ne ve
dem siliți să apelăm la străvechiul 
opaiț. Nemaivorbind de baterii pen
tru lanternă, care sînt atît de rare 
în prăvăliile sătești, precum ciorile 
albe".

Persistența unor lipsuri în aprovi
zionarea prăvăliilor sătești cu astfel 
de produse mărunte, dar de mare 
necesitate fiecărei gospodării, ca și 
cu altele, la fel de necesare (sare 
bulgăre, cuie, sîrmă, caele, ace și ață 
de cusut, rechizite școlare etc.), do
vedește că salariații cooperativelor 
sătești respective și ai uniunilor ju
dețene care le tuțelează se complac 
în indolență.

Nu este pentru prima oară că pre
sa relatează despre asemenea ano

malii, inclusiv despre numeroasele 
sesizări ale cetățenilor care subliniau, 
printre altele, necesitatea întocmirii 
și afișării, in mod obligatoriu, in fie
care prăvălie sătească, a unor liste 
de, produse — sortiment minimal care 
trebuie să existe obligatoriu și in 
permanență in magazine. Ar fi fost 
de așteptat din partea Centrocoop și 
a uniunilor sale județene să se do
vedească mai receptive față de aces
te sesizări, față de propunerile cetă
țenilor, luînd totodată măsuri îneît 
să asigure aprovizionarea permanentă 
a unităților sătești cu toate articole
le de bază necesare, oricît de mărun
te ar părea ele. Din păcate, în unele 
cazuri, în loc să ia măsuri împotriva 
salariaților care-și nesocotesc flagrant 
obligațiile, conducerile unor organe 
județene ale cooperației de con
sum fac tot ce le stă în putință 
pentru a-i scuza și absolvi de orice 
răspundere, invocînd tot soiul de mo
tive „obiective" neîntemeiate. Iată o 
situație : Intr-o amplă scrisoare a- 
dresată redacției, /mai mulți săteni 
din Balta Verde-Mehedinți semna
lau, printre altele, lipsa totală din 
magazinul sătesc a flanelelor de corp 
și a ciorapilor de bumbac, mărfuri 
care se găsesc din belșug la Turnu 
Severin. „*Noi am cerut de mal multe 
ori să ni se aducă aceste articole — 
strict necesare acum, iarna — dar 
credeți că am fost auziți de cineva ? 
In locul lor au fost aduse din abun
dență... curele de ceas, brățări, broșe, 
papuci de baie și alte asemenea pro
duse care nu sînt, desigur, de cea mai 
acută necesitate pentru țărani.." Ce 
răspunde redacției, la această se
sizare, conducerea întreprinderii 
ICOMCOOP Turnu Severin, . căreia 
îi revine obligația aprovizionării ma
gazinelor sătești ? Că „flanelele de 
corp și ciorapii de bumbac sînt 
mărfuri deficitare și de aceea n-a 
fost aprovizionat magazinul cu ele". 
De unde și pînă unde flanelele de 
corp și ciorapii de bumbac sînt pro
duse deficitare ? Deficitar este, fără 
doar și poate, stilul de muncă al 
ICOMCOOP, unde noțiunea de co
merț civilizat a fost înlocuită cu ne
glijența și subterfugiile pentru es
camotarea criticilor.

Exemplele de mai sus sînt doar cl- 
teva din multele, aduse la cunoștin
ța redacției de cetățeni. Adresăm, ca 
urmare, CENTROCOOP întrebarea i 
cite asemenea sesizări mai trebuie 
să se adune pentru a se lua, în sfîr- 
șit, măsurile cuvenite ? Cite — că să 
existe măcar o perspectivă I

Alexandru STROE
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IColectivul condus de maistrul Ș 

Dumitru Cazacu — de la Șantie- S 
rul naval din Galați — a rea- 8 
Uzat prima lansare la apă, din § 
acest an, a unei nave maritime. § 
E vorba de cea de-a 18-a navă § 
din seria cargourilor maritime 
pentru transportat cherestea, cu 
o capacitate de 3 600—3 800 de 
tone. Noua navă este destinată 
exportului. Ea se caracterizează 
printr-un înalt grad de dotare 
tehnică. Oamenii maistrului Ca
zacu au dat, cu acest prilej, o 
nouă dovadă a preciziei și sigu
ranței în efectuarea comenzilor. 
Să nu uităm că este iarnă, că se 
cer oamenilor eforturi suplimen
tare, că sînt necesare măsuri 
deosebite de siguranță.

I
I

BISTRIȚA- 
NASAUD

Popular 
și modern

sI
La Bistrița se pregătește, pen

tru premieră, „Casa Bistrițeană", 
o construcție realizată în stil 
popular, asemănătoare unor ha
nuri. Localul — in același timp 
foarte modern — dispune de 
spații pentru cazare, salon de 
recepții, o sală de restaurant, o 
terasă deschisă, cramă, un ma
gazin pentru vinzarea obiectelor 
de artizanat, de locuri de par
care pentru mașini. Amplasată 
la intrarea 
turistică ce 
silvaniei de 
trițeană" se 
de o mare 
din țară și străinătate — in vi-

in oraș, pe șoseaua 
leagă nordul Tran- 
Moldova, „Casa Bis- 
va bucura, desigur, 
afluență de turiști

guri ale țării.

bacău

Filmul la sate

DupH concertul de muzică corală 
românească organizat cu cîtăva 
vreme în urmă în colaborare cu 
corul de stat „Gavril Muzicescu", 
filiala Uniunii Compozitorilor din 
Iași își face din nou simțită pre
zența în viața muzicală a orașului, 
pe linia aceleiași meritorii străda
nii de prezentare a unor noi lu
crări , în primă audiție. Este de 
data aceasta vorba despre un con-, 
cert de muzică de cameră cuprin- 
zînd' interesante și valoroase lu
crări ai căror semnatari sînt 
compozitorii din lași. Buna organi
zare a acestei din urmă manifes
tări, frumoasa ținută interpreta
tivă, ca și modul inteligent de al
cătuire a programului capătă o 
semnificație aparte, dacă amintim 
faptul că atît creatorii cît și inter
prets sînt cadre didactice și stu- 
denți ai Conservatorului „George 
Enescu" din Iași.

Concertul a debutat prin cîteva 
piese vocale | folosind cinci fabule 
de Mareei Breslașu, care au calita
tea de a oferi un teren prielnic 
ilustrației sonore, Elisa Popovici 
le-a adăugat o muzică agreabilă, 
caracterizată prin vioiciune tem
peramentală și umor bonom, prin 
precizie în realizarea imaginilor și 
In reliefarea textului. Acompaniată 
de compozitoare, soprana Ella 
Urmă a interpretat fabulele în 
mod inteligent și expresiv, cu sim
plitate și bună dispoziție. Sonata 
pentru violă și pian aparținind de 
asemenea Elisei Popovi-i, lucrare 
de mici proporții, dar bine înche
gată, este marcată de aceeași since
ritate și spontaneitate, la care tre
buie adăugat plusul de profunzime 
al părții a II-a, poate cea mai con
sistentă ca expresie. Compozitoa
rea a fost secondată în redarea 
acestei lucrări de vlolistul Gheor
ghe Haag, instrumentist eu o in
tuiție precisă și o remarcabilă se
riozitate a gîndirii muzicale.

Incontestabil, versurile lui Ar- 
ghezi stimulează la un cu totul alt 
nivel fantezia creatoare a unui mu
zician. Cele trei lieduri ale lui 
Achim Stoia — „Două inscripții" 
șl „Zăpada" — pe versurile mare
lui poet, elaborări măiestrite _ ale 
unui meșteșug ajuns la echilibrul 
deplinei maturități, pot fi conside
rate adevărate modele ale genului 
în timp însă ce primele două par 
a ilustra un anumit stil, o anumită 
tendință expresivă, caracterizată 
Intre altele printr-o linie melo
dică sobră, măsurată în elanurile 
•i, încadrată într-o țesătură muzi
cală monocromă, ultimul, compara
bil cu un delicat desen în peniță 
trasat dintr-o singură mișcare a 
mîinn, este un rezultat al unei olipc 
de înaltă și pură inspirație. în in
terpretarea mezzosopranei Maria 
Jana Sloi*, acompaniată de pianista

-..................... .....................................

Steluța Diamant-Dumea, aceste 
lieduri au constituit momentele de 
cea mai autentică emoție din în
treg concertul.

Prezentarea în primă audiție a 
două lieduri pe versuri de Unga
retti și Yeats, aparținînd lui Anton 
Zeman (singurul reprezentant al 
generației mai tinere de compozi
tori) a fost încredințată baritonu
lui Visarion Huțu și pianistului 
Vașile Tarnavsehi ; de o scriitură 
mai îndrăzneață ce se refuză unei 
percepții afective spontane, aceste 
piese vocale par a merita totuși e- 
fortul unei aprofundări. Este cert 
însă că interpreții, în ciuda serio
zității incontestabile a prezentării, 
nu au ajuns la acel nivel al sudu
rii intime cu muzica executată, ni
vel care să permită redarea ei, eli
berată de crispări și asperități.

Cele șase piese pentru cvartet 
de coarde ale aceluiași compozitor 
nu au fost de fapt concepute pen
tru execuție în concert, scopul lor 
fiind pur didactic (ceea, ce de altfel 
nu exclude existența* unor reale 
calități artistice intrinseci) și a- 
nume acela de a obișnui pe studen
ții Instrumentiști cu specificul mo
dal, cu implicațiile lui melodice, 
armenice, polifonice, ritmice, ca
racteristice unei părți a muzicii 
contemporane în general, șl celei 
românești — dată fiind apropierea 
față de muzica populară — în spe
cial ; este o interesantă inițiativă ce 
ar trebui fructificată șl pe viitor.

Reprezentant al generației mai 
vîrstnice de creatori, Traian Mi- 
hăilescu se dovedește a fi foarte 
tînăr în Inspirație. Cvartetul său 
„liric" a constituit o adevărată sur
priză ] este o lucrare de un echili
bru clasic al formei, unitar In con
cepție, lucrare în care transparen
ța scriiturii instrumentale se îm
pletește cu o inspirație melodică 
bogată, de-un bun gust.

Cvartetul de coarde „Moldavia”, 
format din Marcian David, Mariana 
Popa, Dan Mitu și Vasile Fîntînă, 
încă studenți ai Conservatorului, 
a probat o bună pregătire instru
mentală, chiar o maturitate de con
cepție. S-ar cere în continuare o 
îndreptare a eforturilor 'Spre îm
bunătățirea calității sonore, spre o 
mai mare strălucire timbrală și un 
plus de siguranță intonațională.

Nu se poate decît exprima do
rința ca asemenea manifestări mu
zicale să aibă loc cît mai des, cu 
atît mai mult cu cît existența în 
mod permanent a contactului pro
fesional direct dintre compozitor și # 
interpret creează un climat favora
bil colaborărilor artistice creatoare.

Liliana GHERMAN

Orașul de pe valea Hîrtibaclulul, 
Agnita (județul Sibiu), a trăit dumi
nică o zi de mare sărbătoare : 100
de ani de la înființarea corului din 
Coves7 (comună suburbană a orașu
lui. Numeroși oaspeți, alături de co
rul sărbătorit, au evoluat pe scena 
casei de cultură (dată în folosință 
chiar în ziua centenarului) t cotul 
din comuna Gura Rîului, corul de 
cameră al municipiului Sibiu și for
mația de dansuri a Uzinelor de piese 
auto Sibiu, ambele laureate ale con
cursului al 9-lea al echipelor artisti
ce de amatori, formația de dansuri 
germane din Metiș, formații ale 
casei de cultură din Făgăraș. Cu a- 
cest prilej, corul din Coves a fost 
distins cu ordinul „Meritul cultural" 
clasa a doua.

Lucia Dem. BĂLACESCU

„COMPOZIȚIE"
Viorel MARGINEANU *
(din expoziția pePăonală, recent des

chisă în sala Dalles)

Răspunzînd cererii 
cititorilor 

din mai multe 
județe ale țării 

a fost organizată 
o difuzare 

suplimentară pentru

ALMANAHUL 
SCÎNTEIA1970 
în vederea procurării 

exemplarelor 
solicitate adresați-vă 

unităților 
de difuzare a presei

tv
18.00 — Deschiderea emisiunii — 

Consultații tehnice.
18,20 — Confruntări — Liceenii —

La căminele culturale din sa
tele județului Bacău se desfă
șoară, in aceste zile, un festival 
al filmului artistic șl documen
tar. Cele aproape 500 de filme 
prezentate în'ultimate douăsăp- 
tămini in 119 cinematografe să
tești au fost vizionate de peste 
120 000 de țărani cooperatori. De 
un deosebit succes s-au bucurat 
filmele istorice „Tudor", „Nea
mul Șoimăreștilor", „Dacii", „Co
lumna'-. i

» >

(Urmare din pag. I)
In această privință 
se dau asigurări că 
introdus și se respec- 

■^tă cu strictețe o anu
mită disciplină : cere
rile se rezolvă numai în 
ordinea sosirii. Aflăm că 
in momentul de față sînt 
in lucru cereri din 1967. 
Nu de mult le-a venit 
rîndul și- primelor cereri 
ale anului 1968. După ele 
vor urma cele din 1969, 
1970. Cînd anume ? Nu se 
știe. Pînă la această dată 
își așteaptă rîndul pesțe 
13 000 de cereri. Răsfoim 
cîteva din ele și ne dăm 
seama că foarte multi 
sînt presante — oamenii 
au nevoie acum, nu peste 
doi-trei ani, de adeverin
țele solicitate — că aceste 
intîrzieri le aduc multora 
dintre ei pierderi. Arhi
va, însă, nu vrea să știe 

- de toate acestea. Ea 
blindată 
„argumente" și np 
din „ritmul" său.

— Nici nu poate ieși — 
susține cu un pesimism 
greu de acceptat A. Po
pescu, directorul Direc
ției de control al venitu
rilor din Ministerul 
Transporturilor. Numărul 
cererilor ne-a depășit. 
Credeți că este atît de 
ușor ? Am luat tot fe
lul de măsuri pentru 
a îndrepta această si
tuație : delegații peste 
delegații, detașări de» lun
gă durată ale unor 
salariați din direcție, ur
mărim lunar cîte cereri 
se rezolvă..

— Ce eficiență au avut 
aceste măsuri, din mo
ment ce totuși, de ani de 
zile, arhiva lucrează tot 
atît de defectuos 7

cu tot felul

ni 
s-a

este 
de 

iese

— Dumneavoastră știți 
că, în toți acești ani de 
cînd funcționează arhiva 
la Turnu Roșu, s-au re
zolvat peste 88 000 de ce
reri ? Mai sînt cîteva mii. 
O să le terminăm și 
pe-astea și gata. De fapt, 
omisesem să vă spun încă 
o măsură foarte impor
tantă pe care am luat-o 
de curînd. Am reușit să 
clasificăm cea mai mare

Este un răspuns care 
ne scutește de comentarii. 
El reflectă o concepție 
(mai prăfuită decît însăși 
arhiva) despre rostul și 
locul unei asemenea ar
hive ca serviciu public, 
ca serviciu la dispoziția 
cetățeanului. Pare de-a 
dreptul incredibil, dar a- 
cesta este adevărul ade
vărat : după ani și ani de 
sile, după risipirea unui

emisiune de dezbateri.
18,80 — Un Interpret. Îndrăgit: Ion 

Bogza.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Actualitatea In economie.
10,30 — Din lirica universală.
19,45 — Letopiseț — Tudor din 

Vladimlri.
20,05 — Reflector.
20,15 — Film artistic „Rlo Bravp" 

(III).
21,05 — Steaua fără nume — emi- 

siune-concurs ae muzică 
ușoară.

22,00 — Agenda politică prezenta
tă de Eugen Mândrie.

21,10 — Film documentar: Imagini - 
din India.

22,25 — Telejurnalul de noapte.
23,35 — Scena — emisiune de cri

tică șl actualitate teatrală
33,00 — închiderea emisiunii.

ce apelează la servi
ciile ei. La întreprinderi
le forestiere Gura Humo
rului și Cîmpulung-Mol- 
dovenesc, materialul ar- 
hivistic este depozitat 

• vraiște, în mai multe ma
gazii de lemn. Nimeni nu 
știe ce se află acolo.» Ce 
înseamnă rezolvarea unei 
cereri de vechime în a- 
semenea condiții ? Un a- 
devărat calvar. Din a-

0 arhivă descoperă.^
oul lui Uumb

parte din documentele 
existente în arhivă și 
sperăm că de-acum În
colo treaba va merge 
mai bine, mai ales că ne 
așteptăm să se cam ter
mine cu aceste cereri.

— Clasificarea de care 
vorbiți ni 
tr-adevăr, 
tantă. 
să fie 
cereri 
colind 
răvășite ale arhivei, 
prețul unor tărăgănări 
inadmisibile , — pentru a 
se descoperi că este ne
cesar să se facă ordine In 
arhivă ?

-N-am crezut că 
fi atîtea cereri. La 
ceput, am considerat 
această clasificare nu 
necesară.»

se pare, în- 
foarte impor- 

Dar trebuia oare 
rezolvate 88 000 de 
— căutînd și răs- 
maldărele de hîrtii

cu

vor 
în
că 

este

enorm volum de muncă, 
după crearea unei za
darnice • corespondențe 
care însumează mii de 
proteste și de răspun
suri, după rezolvarea a 
seci și zeci de mii de ce
reri, se ajunge, in sfîrșit, 
la colosala descoperire : 
actele arhivei 
clasificate 1 'Deși 
concluzia e bine
O consemnăm ca atare ' 

Am relatat aceste fapte 
pentru că, din păca
te, situații asemănătoa
re, cu implicații iden
tice. se mai întîlnesc. Con
ducerile multor institu
ții și întreprinderi ignoră 
încă utilitatea practică a 
arhivei. valoarea ei de 
instrument practic și e- 
ficient de lucru, de de
servire operativă a celor

trebuie 
tîrzie 

venită

ceastă cauză, la I. F. 
Gura Humorului stau ne
rezolvate peste 1 100 ce
reri, iar la I. F. Cîmpu- 
lung mai bine de 200 
Cînd vor fi eliberate ac
tele solicitate ? Nu știe 
nici vîntul, nici pămîntul I 
La fel stau lucrurile în 
mai toate întreprinderile 
forestiere, la Direcțiile a- 
gricole județene Timiș, 
Bacău, Brașov, întreprin
derea \minieră Alba. Că
pitănia portului Constan
ța. Consiliile populare 
Dolj, Drăgănești-vlașca și 
altele, ale căror arhive se 
află depozitate în condi
ții improprii, prin subso
luri igrasioase sau adă
posturi improvizate. Ase
menea acte grave de ires
ponsabilitate se petrec 
chiar ți ia unele institu-

ții; care, prin natura atri
buțiilor lor, lucrează frec
vent cu astfel de docu
mente și se presupune .că 
le cunosc prin urmare 
valoarea. Notariatele de 
stat din Turda, precum și 
cel al județului „Bi
hor „păstrează" arhivele 
vechii cărți funduare în 
hrube cu pereții mu- 
cegăiți, unde materialele 
tn mare parte au putrezit 
și nu mai pot fi recupe
rate. Un fapt și mai grav 
a fost înregistrat nu de 
mult la Ministerul Indus
triei Chimice, unde 30 
saci cu documente de 
măre importanță au fost 
dați Ia retopit, pentru ca 
în zilele următoare func
ționarii ministerului să 
alerge disperați după ei 
pentru a-i salva. Dar era 
prea tîrziu.

Se înțelege că docu
mentele de arhivă au o 
viață limitată, dar este 
Inadmisibil ca ele să fie 
distruse, scoase din uz 
înainte de vreme. Pier
derea unor astfel de do
cumente, peocare nu le 
vom mai avea sau nu le 
vom mai putea reconsti
tui niciodată, atrage în 
mod fatal după sine ne
putința ■ de a rezolva 
chestiuni simple, care alt
minteri sînt pe deplin re
zolvabile: De prisos să 
mai spunem că acesta 
este un argument care 
pledează pentru tragerea- 
la răspundere și sancțio
narea exemplară a tutu
ror celor care, cu sau 
fără intențiej din nepri
cepere sau lipsă de înțe
legere, distrug memoria 
arhivei sau o fac incapa
bilă să-și îndeplinească 
rolul și funcțiile sociale 
pentru care a fost creată.

I
2558 noi

apartamente
In județul Timiș, în anul care 
început, se vor construi 2 558a . , ............

de noi apartamente — din care 
l 197 proprietate personală. Nu
mărul edificiilor social-culturale 
ale județului se va mări cu un 
modern spital, cu 500 de pa
turi, care va fi construit in Ti
mișoara, cu două școli — fie
care avind 8 săli de clasă — in 
orașele Nadrag și Tomești, cu 
o creșă, o grădiniță și un dis
pensar de 200 de locuri, în capi
tala județului. I r

Salon literarI
S\tiei de împrumut, în cadrul că-

I
Biblioteca municipală „Gheor

ghe Asachi" — care împlinește 
la toamnă 50 de ani de la în
ființare — a organizat un Sa
lon literar chiar în incinta sec-
ruia, lunar, au loc întilniri in
tre cititori și scriitori, bibliote
cari, oameni de cultură și artă. 
La șezătoarea literară inaugura
lă a salonului literar, care a a- 
vut loc recent, poeții ieșeni 
George Lesnea, Nicolae Țațo- 
mir, Haralambie Țugui, Horia 
Zilieru, Corneliu Sturzu și Ady 
Cuzin au citit — în fața unui nu
meros auditoriu — din produc
țiile lor literare.

I

Cuvîntul 
de ordine 
ireproșabil!

Circa 2 000 de confecții 
tru export au fost livrate, 
le acestea, de Fabrica de 
fecții din Călărași. In acest an, 
40 ta sută din producția fabri----------- ........  I 
cil va fi expediată beneficiarilor 8 
de peste hotare. Și clienții sini g 
mulțumiți; este și firesc, din S ------ ..............------------&

I
momentul in care in întreprin
derea din Călărași se pune ac
centul pe profilarea și speciali
zarea sectoarelor de producție, 
pe creșterea calității confecții
lor. Ireproșabil — din toate 
punctele de vedere — iată cu- 
vîntul de " 
brica de

DE LA

ordine instaurat in Fa- 
confecțli din Călărași.
CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

I
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SPORT SCURTE ȘTIRI
DE LA

Doar 30 de zile pînă la „ora mondialelor" FEDERAȚII

Duminica sportivi județeană
Ciocîltea-Szabo, remiză

La gala de
sîmbătă

seara
Sîmbătă seara, distracțiile nu 

lipsesc nici pentru cei tineri, 
nici pentru cei mai vîrstnici. 
Sîmbătă seara, o sală în mijlo
cul căreia trona un ring de box 
era arhiplină. Acestui public, ce 
preferase întrecerea sportivă 
altor, moduri de distracție, i-am 
putut distinge o trăsătură sem
nificativă — majoritatea specta
torilor era formată din adoles
cenți. „Balul de sîmbătă seara" 
(dar nu numai el 1) cedase în- 
tîietatea acelei bărbătești încru
cișări de mănuși, care este 
boxul. Fusese suficient pentru 
aceasta o simplă gală, o gală al
cătuită după rețeta normală — 
vreo două meciuri de mare a- 
tracție, alte cîteva nume apre
ciate de către amatorii de pu
gilism, iar în „deschidere", ca 
aperitiv, confruntări ambițioase 
între juniori talentați.
. Unii spuneau că afluența pu- 
Micului s-ar datora secetei cum- ' 

'prite care se face simțită pe 
cîmpul organizării reuniunilor 
de box. Mult adevăr este cu
prins și în asemenea opinii. însă 
noi credem că dacă la fiecare 
sfîrșit de săptămînă s-ar pro
grama gale după rețeta pomeni
tă mai înainte, gustul pentru 
box n-ar avea motive să scadă 
în preț, dimpotrivă, sălile ar fi 
mereu arhipline.

Prin urmare, clubului „Dina
mo" îi revine un merit ca orga
nizator și ca gazdă a reuniunii 
pugilistice de sîmbătă seara, în 
compania colegilor de la Meta
lul. însă meritul acesta face 
casă bună cu o observație cri

ptică tot la adresa clubului din 
șoseaua Ștefan cel Mare. Este 
proprietar al unei săli, încăpă
toare, are la dispoziție un lot 
puternio de sportivi seniori și 
juniori, este înconjurat de o 
galerie de suporteri capabili ori- 
cînd să ia cu asalt băncile din 
jurul ringului, totuși, arareori - 
îl descoperim în postura de ini
țiator și organizator al reuniu
nilor. L-am întrebat pe Con
stantin Nour, „părintele” boxe
rilor dinamoviști : „Ne vom re
vedea aici în jurul ringului, 
sîmbătă viitoare 7" „Aș vrea, 
dar nu cred că vom găsi... ad- 

-yersari!“
Desigur, adversari, „echipe" 

ale altor cluburi se pot. cu greu
tate alcătui pentru a înfrunta 
redutabila „formație" dinamo- 
vistă. Dar, așa cum gîndea și 
maestrul Nour, oferta insisten
tă a clubului „Dinamo", ca și al
cătuirea perechilor de luptători 
Be baza înscrierii libere a pugi- 

știlor de la oricare club sau 
asociație bucureșteană, probabil 
ar facilita punerea la punct a 
programului reuniunii.

Dincolo de o asemenea soluție 
practică mai sînt și alte posi
bilități. între noi fie vorba, 
există totuși în Capitală un 
club al cărui lot e egal în forță 
celui dinamovist. „Steaua" are 
numeroși boxeri experimentați, 
cu priză solidă la public, ca și 
tineri doritori să se afirme. De 
ce să reducem întrecerile 
Steaua — Dinamo numai la cele 
cu caracter oficial 7

Boxerii de la „Steaua" s-au 
întors duminică în București 
după un stagiu de pregătire la 
munte. Măcar pe cîțiva dintre 
ei, bănuim că îi arde dorul unei 
dispute pe ring în clocotul pu
blicului...

Ce ziceți, tovarăși de la „Di
namo" și de la „Steaua", să lan
săm amatorilor de box o invita
ție pentru gala de sîmbătă vii
toare 7

Valeriu MIRONESCU

(Urmare din pag. I)

ritelor laturi ale procesului de educa
ție fizică șr sport luat în ansamblu. 
Pe de o parte, organizația U.T.C., cu 
posibilitățile pe care le are, a orga
nizat o serie de competiții,_ insufi
ciente însă pentru a se considera ca 
îndeplinită răspunderea ce i-a fost 
încredințată. Pe de altă parte, anu
mite conduceri de școli și unii pro
fesori de specialitate s-au dezintere
sat practic de felul cum își petrec 
timpul elevii în afara procesului de 
învățămînt. Organele sportive terito
riale, la rîndui lor, și-au îndreptat 
atenția doar asupra diviziilor școlare 
sau a campionatelor naționale ale 
elevilor și juniorilor, competiții în 
care sînt direct interesate sub un
ghiul bazei de masă a sportului de 
performanță. Această situație, pe 
care o întîlnim în majoritatea lo
calităților, decurge din cea exis
tentă la- nivelul central. Chiar regle
mentările privind organizarea com
petițiilor școlare (la elaborarea că
rora a participat și U.T.C.) reflectă 
interpretarea simplistă a prevederi
lor Legii sportului. In general, re
gulamentele diferitelor întreceri a- 
cordă puțină atenție modalităților de 
cuprindere a masei de elevi într-o 
activitate continuă. Fiecare cu „felia" 
lui 1

★
Am prezentat aici trei puncte de. 

vedere, două situate aproape pe po
ziții diametral opuse — ale repre
zentantului C.N.E.F.S. și U.T.C. — 
iar al Ministerului învățămîntului a- 
flîndu-se pe undeva, la mijloc. De 
fapt, prin conținutul lor, ele repre
zintă o adevărată concluzie — mai 
precis o explicație a evoluției nejus
tificat de lente a sportului școlar.

Au trecut doi ani de la apariția 
Legii sportului și o seamă de. pro
blem» importante ale sportului șco*

în prima partidă

niori se găsesc la Borșa și cîteva „speranțe" din 
rindul juniorilor.

Prima competiție pe trambulina reamenajată este 
programată pentru 8 februarie: „Cupa federației 
române de schi" la sărituri.

„Handbalul românesc
* * /

poate recuceri
pozițiâ suprema... CC

afirmă maestrul emerit CORNEL OȚELEA, 
căpitanul echipei reprezentative

De astăzi, cînd apar 
aceste rînduri, pînă în 
ziua inaugurală a cam
pionatului mondial de 
handbal masculin din 
Franța au mai rămas 
exact 30 de zile ; la 
26 februarie, la Paris, 
în „Palatul handbalu
lui", echipa României 
va susține meciul cu 
reprezentativa Fran
ței. în aceeași zi (de 
fapt, în aceeași seară, 
întrucît meciurile încep 
la oră 20,30 — ora lo
cală) vor avea loc și 
celelalte șapte meciuri 
din grupe, în tot atî- 
tea localități diferite : 
U.R.S.S. — R.D.G. (la 
Saint-Nazaire), Suedia
— Norvegia (Quimper), 
Cehoslovacia — Japo
nia (Bayonne), Iugosla
via — Spania (Angou- 
leme),- R.F.G. — Elveția 
(Rouen), Danemarca — 
Polonia (Longwy), Un
garia — Islanda (Mul
house). Am menționat 
cu această ocazie nu
mele tuturor celor 16 
echipe participante la 
turneul final al ediției 
a VII-a a C. M., dar nu 
și toate... localitățile 
în care se vor desfă
șura meciurile ! Tre
buie spus că, în afara 
importanței excepțio
nale ce o prezintă pe 
plan sportiv, apropia
tul campionat mondial 
de handbal are o ca
racteristică puțin co
mună (mai bine-zis, de
loc întîlnită pînă acum)
— de a se desfășura în 
25 de orașe diferite. 
După cum speră orga
nizatorii, această dis
persare geografică , — 
în prea mică măsură 
incomodînd echipele 
participante — va fa
voriza și mai mult 
popularizarea handba
lului, sport care, 
Franța, cunoaște, 
ales în. ultimii ani 
dezvoltare spectaculoa-' 
să la nivelul echipelor 
școlare și studențești. 
Un alt element inedit 
al „mondialelor" din 
Franța îl constituie 
prezența, în premieră 
la o asemenea compe
tiție, a „tartanului", a- 
cest material miraculos 
care a revoluționat 
atletismul. „Palatul 
handbalului" din Paris
— unde vor avea loc 
11 meciuri, inclusiv fi
nala — ca și sălile din 
Bayonne, Grenoble și 
Troyes vor fi „echipa
te" cu un covor 
tartan.

— După cum 
primul meci al echipei 
noastre, cu echipa 
Franței la Paris, are 
loc tocmai pe un ase
menea teren acoperit 
cu tartan. Este un a- 
mănunt ■ nu lipsit de 
importanță. Ce. părere 
aveți despre... handba
lul pe tartan 7

Cu această întrebare 
am început interviul 
nostru cu maestrul e- 
merit CORNEL OȚE
LEA, căpitanul lotului 
reprezentativ.

— Faptul că „tarta
nul" apare în premieră

Ia handbal ne face să 
așteptăm cu un plus de 
interes campionatul 
mondial din Franța. 
Despre o acomodare 
prealabilă nu poate fi 
vorba, întrucît n-am 
călcat pînă acum nici
odată pe un astfel de 
covor, căruia i-am pu
tea imputa lipsa tota
lă de alunecare, spre • 
deosebire de toate ce
lelalte materiale (par
chet, ciment, bitum 
etc.) folosite pentru 
pardosirea terenurilor 
de handbal.

— Sînteți pentru a 
treia oară la campiona
tele mondiale; aveți 
acum, cred, unele emo
ții suplimentare legate 
de faptul că ați fost de
semnat căpitan de e- 

" cine plecați 
competiție 7 
funcție în- 

mă onorează 
să o 

cum se cuvine, 
de competența 
stabilesc lotul, 
voi nominaliza 
cei 19 jucători aflați 
în pregătire, din rîn
dui cărora vor face de
plasarea la mondiale 
doar 16. Penu, Orban, 
Dincă (portari), Gațu, 
Moldovan, Gruia, Chi- 
cid, Oțelea, Goran, Gu- 
neș, Nica, Licu, Birto- 
lom, Popescu, Samungi, 
Marinescu, Dumitru, 
Bota, Coasă.

— Ce prevede 
gramul lotului în a- 
ceastă ultimă lună 
dinaintea campionatului 
mondial ?

— Luni (astăzi — 
n. n.) plecăm în Polo
nia, la Mielecz, pentru 
un turneu, alături de 
echipele Poloniei,. Nor-

chipă. Cu 
la marea

— Noua 
credințată 
și sper cinstesc 

Nu'este 
mea să 
așa că 
aci pe

pro-

Transferări la fotbal

vegiei, Cehoslovaciei, 
în ultimele trei zile ale 
acestei luni. Reîntorși 
în țară, vom mai sus
ține două meciuri (la 
București — 13 februa
rie, și Sibiu — 15 fe
bruarie) cu reprezenta
tiva Poloniei, care ne 
întoarce vizita. Cu a- 
ceasta, programul pre- 

. gătitor se încheie. Ple
carea în Franța este 
prevăzută pentru 24 fe-

comparațl» 
îprezenta- 
iți figurat

prevazui 
bruarie.

— Prin < .
cu loturile reprezenta
tive în care ați figurat 
la „mondialele" din Ce
hoslovacia (1964) și din 
Suedia (1967), cum a- 
preciați valoarea ac
tualului lot tricolor 7

— Vreau să exprim 
. o părere strict perso

nală, sperînd, totuși, că 
ea nu vsf contrazice 
punctul de vedere al 
antrenorilor Nedef, Tro- 
fin și Vlase, care ne 
conduc. Ne simțim în 
formă. Atmosfera este 
cît se poate de serioa
să și... de optimistă. 
Știm că ne numărăm 
printre marii favoriți 
ai campionatului mon
dial ; știm, de aseme
nea, că intenția noas
tră, făcută publică de 
către antrenori încă 
după „Trofeul Carpați" 
de la Timișoara, este 
de a ne angaja cu fer
mitate în lupta pentru 
cucerirea, de fapt, pen
tru recucerirea titlului 
suprem. Gîndul acesta, 
fără a ne domina ex
cesiv, fără a ne inhiba, 
stă la inima tuturor 
jucătorilor, mobilizîn- 
du-ne pe fiecare și pe 
toți împreună.

Do la Federația rămână de 
fotbal ni se comunică înregis
trarea cîtorva cereri de trans
ferări. Ele se încadrează în 
prevederile regulamentului 
care permit promovarea jucă
torilor din categorii inferioare 
la cele superioare, în tot 
cursul anului, firește, numai 
cu acordul cluburilor la care 
sînt legitimați fotbaliștii res
pectivi. Prîtatre cererile depu
se remarcăm pe cele ale com- 
ponenților lotului național de 
juniori: Helvei (Victoria-Carei) 
și Purcaru (Metalul-Tr. Seve
rin) pentru clubul bucureștean 
Steaua. De asemenea, Both 
(Victoria-Satu Mare) are în
tocmite formele legale pentru 
transferarea sa la Dinamo 
București.

Jumătate dintre boxerii - 
din categoria I sînt legitimați 

în București-

I. DUMITRIU

In urma rezultatelor obținute 
pe ringuri în anul 1959, un nu
măr de 89 de boxeri au fost 
clasificați de către federația 
de specialitate în categoria I. 
Este vorba atît de pugiliștii 
experimentați, care prin rezul
tate și-au reconfirmat aparte
nența la această categorie de 
clasificare 
tineri care 
sacrării.

Jumătate 
categoria I (45) aparțin clu
burilor bucureștene, în special 
Dinamo, Steaua, Metalul și 
Rapid. Clubul județean cel 
mai bine reprezentat este Fa
rul (Constanța) — 6, în timp 
ce vechi centre ale pugilismu- 
lui, ca Brăila, Reșița, Timi
șoara și Ploieștiui abia au în
registrat cîte un singur boxer 
de prima categorie 1 Oradea, 
Tr. Severin, Pitești și alte ca
pitale județene nici măcar nu 
figurează pe lista de clasifi
care a federației cu pugiliști 
Ia această categorie. Socotim 
aceste sublinieri drept un fel 
de stimulente pentru activita
tea secțiilor de box respecti
ve, în anul 1970.

sportivă, cit și de 
bat la porțile cori-

dintre Ijoxeriî de

leri se mai vedea deasupra patinoarului „23 August" cerul. Constructorii promit (și
nădăjduim că se vor j-ine de cuvînt I) încheierea lucrării la timp pentru desfășurarea 
ta cele mai bune condiții a campionatului mondial de hochei (grupa B)

Iar de masă, cum sînt i 
unor acțiuni complexe 
vățarea 1 
unor 
cesibile (înot, gimnastică) de că
tre majoritatea elevilor, organiza
rea activității sportive și împletirea 
acesteia cu munca productivă în 
timpul vacanțelor, lărgirea bazei ma
teriale prin atragerea în această ac
țiune și a consiliilor populare locale,

Inițierea
__  ___. pentru în- 

procedeelor tehnice ale 
ramuri de sport ușor ac-

campionatelor naționale pentru licee 
și al concursurilor pentru unitățile 
școlare cu profil sportiv" pe anii 
1968—1972, aprobat de cele trei foruri 
înainte citate. „Etapa pe școală, etapă 
de masă a campionatelor naționale 
școlare, se realizează primo rganizarea 
de către organizația U.T.C. a cît mai 
multor întreceri pe clase și între 
clase...", iar cîteva rînduri mai jos 
se face următoarea precizare : „Elevii 
și echipele reprezentative ale școli -

Stabilirea unor atribuții precise nu 
a dus, cum ar fi fost normal, la creș
terea responsabilității fiecărui fac
tor în parte și, totodată, la concen
trarea capacităților organizatorice, 
tehnice, materiale. Mai mult chiar, 
această înțelegere mecanică a dat 
naștere la\ tendința fiecăruia de a 
face „ceva care să se vadă“, indife- 

■ rent de ceea ce se petrece în. „sec
torul" celuilalt. Numai așa se expli
că existența, la oră actuală, a două

I

SPORTUL ȘCOLAR
precum și a părinților elevilor — au 
rămas nerezolvate.

După datele care ne-au fost puse 
la dispoziție, între cei peste 3 mi
lioane de școlari se numără 100 0G0 
de „performeri". .Dacă cifra aceasta 
este mare sau mică rămîne de dis
cutat. Ar fi firesc, totuși, ca așa-nu- 
mitul sport de performanță în rîndui 
elevilor să fie „vîrful de sus" al u- 
nui larg sistem de educație fizică 
care să includă pe toți elevii școlii, 
sistem ai cărui piloni principali să;> 
constituie profesorul de educație fi
zică, activistul U.T.C. și elevul, spri
jiniți îndeaproape de instructorul 
tehnic al organelor C.N.E.F.S.

Cum reglementează însă — de co
mun acord — Ministerul învățămîn
tului, U.T.C. și C.N.E.F.S. „uni
tatea" procesului de instruire fi
zică a elevilor ? Iată un exemplu 
edificator extras din „Regulamentul

lor vor participa la campionatele 
naționale școlare și de juniori și la 
campionatele de calificare școlare și 
de juniori independent (subl. n.) de 
activitatea sportivă de masă din ca
drul școlii respective. Directorul 
școlii și profesorii de educație fizică 
răspund, de pregătirea elevilor și e- 
chipelor reprezentative ale școlii în 
campionate". ,

Este evident, deci, că o cauză 
principală a deficiențelor semnalate 
este inexistența unei concepții uni
tare, de ansamblu, asupra sistemului 
de organizare și desfășurare a edu
cației fizice și a sportului școlar — 
o concepție care, să favorizeze re
unirea eficientă a tuturor eforturilor 
factorilor 'responsabili Aceasta se 
datorește în bună măsură fap
tului că actul., legiuitor a fost 
interpretat strict limitat, nu în 
spiritul în care a fost conceput.

calendare competiționale paralele — 
al Ministerului învățămîntului (pen
tru activitatea de performanță) și a) 
C.C. al U.T.C. (pentru sportul de 
masă). La un moment daț, Ministe
rul învățămîntului avea un calendar 
de 6 competiții cu faze finale, pe 
țară, iar U.T.C. își propusese 11 
Acum, în urma reanalizării situa
ției, U.T.C. a rămas titulara a nu
mai 3 asemenea întreceri.
XDiscutînd aceste probleme, nu pu

tem să nu reamintim și o altă situa
ție. Ani de zile — ani în care statul 
a făcut serioase investiții pentru lăr
girea bazei materiale a mișcării spor
tive de masă — forurile centrale și 
locale competente nu s-au preocu
pat în suficientă măsură de asi
gurarea condițiilor desfășurării ac
tivității sportive a elevilor. Este 
necesar să menționăm că, neîndepli- 
nindu-și unele sarcini subliniate în

SATU MARE (prin telefon de la corespondentul 
„Scînteii"). — în orașul Satu Mare a început meciul 
de baraj pentru atribuirea titlului de campion na
țional de șah pe anul 1969, între Victor Ciocîltea 
(Constructorul București) și Iuliu Szabo (Olimpia 
Satu Mare). Prima partidă (cu piesele albe, Cio
cîltea) s-a încheiat prin remiză la cea de-:a 25-a 
mutare.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii

LA BORȘA

A început zborul
săritorilor de pe trambulină

De cîteva zile au sosit la Borșa, județul Ma
ramureș, cei mai buni săritori cu schiurile din țară, 
de la Dinamo. A.S.A. și Tractorul, toate trei — clu
buri brașovene, și de la Voința Odorhei.

Motivul prezenței lor aici este lesne de înțeles : 
împrejurimile Borșei oferă, nu numai prin confor
tabilele cabane de la Gura Fintinii, ci și prin con
dițiile optime de relief, un minuat loc de desăvirși- 
re a pregătirii săritorilor. împrejurul complexului 
turistic, pe versanții văii Vișeului, ai piraielor, ai 
Fintinii și Cimpoieșului, cu diferențe de nivel ce 
ajung la aproape 1 000 m, se află pîrtii de schi, lungi 
de 4 pină la 6 km. In afară de aceasta, la Borșa, con
dițiile de relief au permis refacerea unei trambuli
ne, unică in felul ei in țară, prin faptul că este a- 
proape în întregime „naturală". Pentru amenajările 
ce s-au făcut aici, la pirtiile de lansare șt oprire, au 
fost investiți numai 50 000 de lei.

Trambulina de la Borșa — ne-a spus loan Birlă, • 
antrenorul lotului Dinamo — prin amenajările sim
ple care i s-au făcut, permite o aterizare minunată. 
Săritorii mei, printre care se numără și Dumitru 
Lupu, campionul nostru național, se antrenează cu 
asiduitate. Dacă zăpada va fi prielnică, la campio
natul național al seniorilor la. sărituri (care este fi
xat pentru 1 martie) se vor putea realiza sărituri 
superioare, în jur de 90 sau chiar 95 de metri.

Dar pină atunci, la Borșa, săritorii îndeplinesc un 
complex program de antrenamente. Alături de se
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VIAREGGIO 1970

LA PĂLTINIȘ

Deschiderea sezonului
«de schi

în fiecare 
atrag într-o 
de sibieni amatori de sporturi de iarnă: Păltinișul, 
Bîlea, Poiana Neamțului, Curmătura, dealurile Ră
șinarilor sau Săliștei, Hula Săcelului, Hula Bradu
lui sînt numai cîteva din punctele spre care se în
dreaptă toate privirile iubitorilor de schi. Este un 
merit al Consiliului județean pentru educație fizică 
și sport și al consiliului județean al sindicatelor — 
Sibiu că prin numeroasele și variatele concursuri 
pe care și le-au înscris în calendarul competițional 
din acest an caută să răspundă și să completeze 
cerințele pasionaților acestui sport cu vechi tradiții 
pe aceste meleaguri.

Fila de început a actualului sezon de schi a fost 
completată duminică (25 ianuarie) pe pîrtia Oncești- 
Păltiniș în al cărui peisaj alpin au răsărit între 
tfrnp două schilifturi, iar de curînd, în mod specta
culos, șantierul unui teleferic între cabana nr. 1 și 
Oncești. La startul concursului inaugural au fost 
prezenți — cifră record — aproape 150 de amatori 
de schi, unii de cea mai fragedă vîrstă, cu toții 
membri’ a 13 asociații sportive din județul Sibiu. 
Intenția organizatorilor de a descoperi și cu acest 
prilej noi elemente talentate a fost ușurată de în
trecerea vie,' pasionantă dovedită de concurenți în 
tot timpul desfășurării ei. Au cîștigat: Breit Ger
hard, Roman Adrian, Martini Diter, Krasser Cristei 
(copii) ; Krasser Hudo, Artemis Crăciuneanu, Liviu 
Bischin, Ingrith Schoger, (slalom-juniori) ; loan 
Mohan, Gheorghe Sădeanu (fond-juniori) ;' Werner 
Ernst (slalom-seniori) ; E----  ---- ’ I"
nioare).

iarnă, munții Făgărașului și Cibinulul 
largă desfășurare tinerească mii și mii

IU. J LJ , V» Cl

Rosse Bening (fond-se-

Nicolas BRUJAN
corespondentul „Scînteii

DIN LUMEA
EXAMENUL FOTBALIȘTILOR JUNIORI -.

Primul adversar

Vlareggio 1970... Tradiționalul tur
neu cu caracter internațional, desti
nat tinerilor fotbaliști care n-au de
pășit vîrsta de 21 de ani, se va des
fășura la această ediție între 30 ia
nuarie și 9 februarie. Ca de obicei, 
printre spectatorii cei mai credincioși 
se vor număra tehnicienii peninsulei, 
de la un Herrera sau un Rocco pînă 
la categoria acelora care se înde
letnicesc profesional cu „iscodirea" 
talentelor fotbalistice încă la sta
diul junioratului. La această veri
tabilă paradă a talentelor (de ce 
F.R.F. nu se decide odată și odată 
să organizeze anual și la noi în țară' 
o asemenea trecere. în revistă ?) va 
lua parte și echipa de juniori a 
României. înscrierea ei s-a făcut — 
în conformitate cu dorința organi
zatorilor — sub o denumire de club, 
aceea a clubului Steaua. Amintim că 
echipa noastră de juniori a mai 
participat la alte cinci ediții ale tur
neului de la Viareggio, nereușind să 
treacă niciodată de primul adversar, 
în trei rînduri acest rival a fost for
mația de tineret a clubului Inter- 
nazionale — Milano. Cel mai aproape 
de calificare s-a arătat a fi echipa 
de pe vremea lui... Dumitrache și a 
lui Dinu ! (0—0 ; 1—1 ; eliminată
de Inter prin numărul de penalti-uri 
transformate).

Marți, fotbaliștii romăni vor părăsi 
Bucureștiul îndreptîndu-se spre Via
reggio. L-am întrebat pe antrenorul 
lotului, tov. Gheorghe Ola :

documente de partid și de stat, insti
tuții și organizații proprietare ale 
unor mari- și moderne baze sportive 
din diferite orașe ale țării (Timi
șoara, Craiova, Cluj, Oradea, Con
stanța etc.) nu le pun la dispoziția 
elevilor, cu toate că stau nefolosite 
dimineți sau după-amieze întregi. 
Apoi, chiar în cazurile în care unele 
baze sînt utilizate de către elevi, se 
pretind chirii excesive (bazinul de 
înot de la Cluj ș.a.). Considerăm că 
înseși marile cluburi și asociații, la 
urma urmei „beneficiare" ale unui 
sport școlar bine dezvoltat, au dato
ria morală și materială de a deschi
de larg porțile stadioanelor și săli
lor lor elevilor dornici să facă sport, 
în plus am adăuga și considerentul 
că întreținerea unora dintre aceste 
baze ar fi mult mai puțin costisi
toare dacă ar fi încredințată elevi
lor.

Iată doar cîteva argumente care 
explică de ce este sportul școlar în 
așteptarea unor „performanțe" de or
ganizare. Cu cît vom avea mai mulți 
elevi pe stadioane — veniți aici în 
mod organizat sau Ia simpla dorință 
personală — cu atît vom fi mai a- 
proape de îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid în acest domeniu. 
Ceea ce este și va rămîne hotărîtor 
pentru destinele sportului școlar, ale 
sportului de masă și de performanță 
în general, constă, în ultimă instanță, 
tn crearea unul climat care să de
termine ca sportul să devină un ade
vărat element ambiant cu caracter 
de permanență al elevilor. în 
școală, în planurile și progra
mele de învățămînt, sportul nu 
trebuie să mai fie privit ca un „rău 
necesar" care duce la încărcarea a- 
cestora. Dimpotrivă, această activita
te trebuie înțeleasă ca o condiție ab
solută a formării tînărului cetățean 
al țării.

— în cadrul turneului veți înfrun
ta iarăși, echipe de tineret, puter
nice. Ce „șanse" socotiți că are for
mația de juniori pe care o antrenați ?

— Primul adversar va fi din nou... 
Inter I învingătorul din întrecerea 
sistem tur-retur se va întîlni cu 
Atalanta sau cu Dukla Praga. Fi
rește, rivalii sînt puternici. Din 
punct de vedere fizic și al experien
ței sînt cu siguranță mai tari ca for
mația noastră. însă acceptăm cu 
bună știință acest handicap dat fiind ■ 
folosul care poate rezulta .din dispu
tarea unui turneu de calitate pentru 
o parte dintre cei mai buni juniori ro
mâni. în fond, la vîrsta junioratului 
nu primează performanța propriu- 
zisă, ci punerea în evidență a fotba
liștilor talentați. Este ideea pe baza 
căreia am lucrat în ultimii ani și roa
dele n-au întîrziat să se vadă. Dacă 
mă gîndesc numai la lotul actual, re
marc că Ion Helvei, Sandu Gabriel, 
Purcaru, Gergely au și stîrnit inte
resul cîtorva dintre cluburile noas
tre de frunte, Sînt convins că ma
joritatea tinerilor selecționați astăzi 
în lotul de juniori se vor impune în 
fotbalul nostru de performanță.

— Se manifestă la lotul prezent 
vreo trăsătură care să-1 deosebească 
de formațiile din alți ani ?

— Mi se pare că avem de-a face 
cu o promoție de juniori superioară 
celor precedente prin aptitudinile 
deosebite ale atacanților. Linia de 
atac conține astăzi unele elemente 
atît de înzestrate încît le prevăd 
perspective foarte bune. Lucrez ca 
antrenor la juniori din 1953 însă 
pînă acum nu mi-a fost dat să în
tâlnesc un fotbalist de clasa lui Ion 
Helvei de Ia Victoria din Cărei. Are, 
la 16 ani, o tehnică strălucitoare, 
desfășurată în viteză, precum și o 
mare fantezie în joc. Peste hotare, 
specialiștii străini l-au apreciat în 
modul cel mai elogios (Helvei a ju
cat pînă acum 20 de meciuri inter
naționale !) Apoi, este Năstase de la 
Progresul București, tot 16 ani, pro
venit dintre „copui" lui Titus Ozon, 
un stîngaci cu dribling uluitor (nu-i 
de mirare !). Mai remarc pe Gergely 
tocmai de la Unirea din Cristur, ca 
și pe halful Sandu Gabriel (Metalul 
București) crescut de Leon Lazăr, 
antrenorul care mereu ne uimește 
prin talentele pe care le descoperă 
an de an.

— Cînd aveți de gînd să prezentați 
publicului bucureștean aceste „spe
ranțe" ale fotbalului nostru ? Așa, 
ca să vă confruntați opiniile cu 
masa amatorilor de fotbal !

— La sfîrșitul lunii martie, în „des
chiderea" partidei divizionare Steaua- 
Dinamo. Formația, cu mare proba
bilitate, va fi șleasă din lotul pentru 
Viareggio și care are următoarea 
componență : Purcaru (Metalul Tr. 
Severin) și Franc (Victoria Cărei) — 
Dobrău (16 ani, Dinamo București), 
Sătmăreanu (Crișul), Deheleanu 
(Steaua), Hajnal (A.S.A. Tg. Mureș), 
Sameș (Steaua) — Sandu Gabriel, 
Vișan (C.F.R. Cluj), Boloni (16 ani, 
Chimica Tîrnăveni) — Vlad (Steaua), 
Helvei, Gergely, Năstase, Atodiresei 
(U.T.A.) și Gligorie (Steaua).

V. M.
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LARGĂ
LOCAȚIUNE DE BILETE 

LA GUADALAJARA
Cu excepția orașului Mexic, în ce

lelalte localități prevăzute a găzdui 
jocurile turneului final al cupei „Ju- 
les Rimet", vînzarea biletelor înre
gistrase un ritm foarte lent pînă Ia 
aflarea rezultatului tragerii la sorți, 
însă din momentul în care s-a făcut 
cunoscută compoziția grupei a IlI-a, 
la Guadalajara s-au produs verita
bile busculade în jurul caselor de 
bilete, iar organizatorii-au-fost obli
gați să sisteze temporar vînzările. 
Un calcul aproximativ a arătat că 
cerințele suporterilor s-au ridicat, 
In cîteva zile, la... 200 000 de bilete I

Menționăm că din ’ Brazilia și din 
Anglia, cererile prealabile pentru 
Guadalajara se cifrează la 15 000 de 
locuri. Totuși, „recordul" aparține a- 
matorilor de fotbal din Salvador, 
care au solicitat, pentru a-și sus
ține echipa în meciurile din grupa 
I, nu mai puțin de 16 000 de bilete.

CONFORM PROPUNERII 
LUI BOB SEAGREN

In S.U.A., la concursurile atletic» 
„indoor" (pe teren acoperit) din ac
tualul sezon, s-a introdus o nouă 
procedură la proba de săritură cu 
prăjina. în urma propunerii: lui Bob 
Seagren, fiecare concurent are drep
tul la numai șase sărituri pe în
treaga durată a concursului, atletul 
alegîndu-și singur înălțimile, firește 
progresive, la care vrea să sară. 
„Premiera" după noua regulă a avut 
loc recent la San Francisco, fiind 
bine primită de către public, dato
rită scurtării simțitoare a timpului 
de disputare a probei. Cîștigător i 
Caruthers, 5,19 m. Pe locul al doi
lea... Bob Seagren !

„LA GAZZETTĂ
DELLO SPORT" DESPRE 
„OLIMPICII" ROMÂNI

„La Gazzetta dello Sport", prin 
serviciul special la meciurile dintre 
echipa „olimpică" română și repre
zentativa israeliană (Italia și Israel 
.fac parte din grupa a Ii-a a turneu
lui final al C. M.) dă următoarea 
caracterizare formației noastre s 
„Echipa aceasta a impresionat fa
vorabil prin consistență în apărare, 
prin cursivitatea jocului, ca și prin 
gradul de periculozitate al contra
atacurilor sale. Deși se lansa rar în 
atac, atunci cînd o făcea provoca 
panică în apărarea adversă". Dintre 
jucătorii români, ziarul susmențio
nat remarca pe Grozea și pe porta
rul Adamache.

MECIURILE DUREAZĂ 
PREA PUȚIN

Revista engleză „Football Associa
tion News", organ al federației in
sulare, a dat publicității rezultatele 
unei anchete cu privire la durata 
efectivă a partidelor. Timpul de joo 
efectiv se situează între 56 minute, 
12 secunde și 66 de minute și 52 de 
secunde. întreruperile variază în 
jur de 100 pe meci, cu un record de 
132 la o partidă de campionat. Cel 
mai puțin durează repunerea mingii 
în joc după aut lateral: 9 secunde. 
Cel mai mult : executarea cornerului 
— 19 secunde. După un gol înscris 
se pierd în medie 31 de secunde pînă 
la reînceperea meciului. Concluzia 
revistei engleze, nici originală, nici 
prea operantă : socotirea timpului ca 
în baschet, prin introducerea unui 
cronometror. Ar fi bine și așa, nu
mai atunci cînd fotbalul s-ar juca 
vreme de 40 de minute pe un teren 
de... baschet 1

LEV IAȘIN, MEREU LA 
POST

Pentru Lev lașin, unul dintre por
tarii celebri ai timpului nostru, nu 
s-a încheiat încă șirul emoțiilor de 
ultim apărător. La 40 ani împliniți, 
lașin va fi la post în formația lui 
Dinamo Mcscova. Și va juca cel 
de-al XXI-lea campionat de primă 
categorie din viața ta fotbalisticii
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Baza aeriană americană

de ia Da Nang atacată 

cu rachete, și mortiere

de forțele patriotice
BAIGON 25 (Agerpres). — Unități 

ale Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud au efectuat în cursul nopții de 
aîmbătă spre duminică o serie de 
atacuri asupra unor obiective mili
tare americano-saigoneze. Au fost 
atacate cu rachete și mortiere baza 
aeriană americană de la Da Nang și 
trei posturi din apropierea zonei de
militarizate, a anunțat un purtător 
de cuvînt al Corpului expedițlonar 
al S.U.A. din Vietnamul de sud. El 
a precizat, totodată, că bombardie
rele „B-52* au efectuat duminică, în 
zorii zilei, patru raiduri, două !n 
zona de la nord de orașul Hue — 
fosta capitală imperială a Vietnamu
lui — și celelalte două într-o regiune 
situată la aproximativ 194 km sud- 
vest de Saigon.

Forțele armate ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud au doborît, în provincia 
Tay Ninh, 10 avioane ameri
cane și au scos din luptă în 
primele 19 zile ale lunii 300 
de militari inamici, din care 
120 americani, anunță postul* 
de radio „Eliberarea". Potrivit 
aceleiași surse, în regiunile 
Nuyen Ninh și Bu Dop la 
20 ianuarie au fost distruse 
cinci vehicule blindate ameri
cane și au fost doborîte patru 
elicoptere.

SAIGON. — Autoritățile saigoneze 
au condamnat la 5 ani muncă silni
că un muzician sud-vietnamez care 
a compus și interpretat cîntece anti
războinice. Actul de acuzare afirmă 
'că compozițiile lui Phan Van Thang 
ijdeplora războiul" din Vietnam. Ele

se Întitulează „Sătenii nenorociți", 
„Doliu" sau „Noapte neagră".

WASHINGTON. — Ministerul Apă
rării al S.U.A. a anunțat sîmbătă că 
un nou militar, aflat încă în servi
ciul activ, este anchetat în legătură 
cu masacrul comis de soldații ame
ricani în satul sud-vietnamez Song 
My. în felul acesta, numărul celor 
acuzați sau în anchetă; în legătură 
cu acest masacru, se ridică la 33.

On comentariu 
al agenției O.A.

HANOI 25 (Agerpres). — Comen- 
tînd mesajul despre starea Uniunii 
al președintelui Nixon, agenția 
V.N.A. relevă că „nu întîmplător în 
acest mesaj un /lo'c deosebit dl ocupă 
problema Vietnamului", deoarece 
„războiul de agresiune în Vietnam 
este principala cauză a dificultăților 
fără precedent în care se află cercu
rile conducătoare americane și care 
exercită o influență din ce în ce 
mai mare asupra tuturor aspectelor 
vieții în Ș.U.A., atît din punct de 
vedere economic și financiar, cit și 
din punct de vedere politic și social". 
„Cu toate că a încercat să justifice 
politica S.U.A.? el n-a reușit să as
cundă contradicțiile și impasul poli
ticii de agresiune și de intervenție".

în încheiere, în comentariul agen
ției V.N.A. se relevă că Statele Unite 
n-au renunțat încă la politica lor de 
agresiune și încearcă să se servească 
în această direcție, de administrația 
salgoneză. Cu cît administrația Nixon 

'va persista în politica sa de conti
nuare a războiului de agresiune din 

■ Vietnam, cu atît S.U.A. se vor adinei 
și mai profund într-un impas și nu 
vor găsi nici o ieșire din această si
tuație — conchide comentariul agen
ției vietnameze.

Astâzi este «ârbâtoarea nafionalâ a Australiei. In fotografie, vedere din 
Sydney, cel mai mare oraș al țării
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© Incidente Israeliano-libaneze ® 19 morfi și 42 răniți 
în urma exploziei din portul Eilat © Amnistierea parii- 
cipcmților la evenimentele din nordul Irakului.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Forțele 
Israeliene au bombardat în noaptea 
de sîmbătă spre duminică satul li
banez Ayta Chaab, situat în zona 
de sud a țării, au menționat surse 
oficiale din Beirut, precizînd că ar
tileria libaneză a ripostat, în urma 
duelului de artilerie, doi civili li
banezi au fost uciși și alți doi ră
niți.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — O se
rie de obuze au fost lansate în noap
tea de sîmbătă spre duminică, din 
teritoriul libanez înspre localitatea 
israeliană Zăyith, a anunțat un pur
tător de cuvînt militar israelian. Tru
pele lsraeliene, a precizat el, au ri
postat. Un alt incident, a menționat 
el, a fost semnalat pe înălțimile Go
lan (teritoriu 6irian, aflat în prezent 
sub controlul Israelului), care au 
fost bombardate în zorii zilei de du
minică. în cursul celor două inci
dente nu s-au înregistrat pagube ma
teriale sau umane din partea israe
liană, a precizat purtătorul de cu
vin!

gipteană Shadwan, ooupată pentru 
cîtva timp de forțele israeliene. EI 
a afirmat că explozia a fost acci
dentală

BAGDAD — Postul de radio Bag-, 
dad a transmis duminică diminea
ța un comunicat care anunță decre
tarea „unei amnistii generale pentru 
toți civilii și militarii care au parti
cipat la evenimentele din nordul ță
rii", adică la mișcarea de emanci
pare a kurzilor. „Autoritățile com
petente — se spune în comunicat — 
sînt invitate să reintegreze în pos
turile lor funcționari ce au fost con- 
cediați pentru participarea lor la 
evenimentele din nord". Comunica
tul reafirmă angajamentul luat de 
autoritățile de la Bagdad „de a so
luționa pașnic și într-un mod just 
problema kurdă".

TEL AVIV. Un camion încărcat cu 
muniții a explodat sîmbătă în por
tul israelian Eilat de la Marea Ro
șie, provocînd moartea a 19 persoa
ne. Au fost rănite 42 persoane, din
tre care 17 se află într-o stare gra
vă. Un purtător de cuvînt israelian 
a precizat că munițiile care au ex
plodat fuseseră aduse din Insula e-

CAIRO. In capitala R.A.U. au în
ceput sîmbătă convorbiri bilaterale 
între Egipt și Siria, pe de o parte, și 
Egipt și Irak, pe de altă parte, care 
au _ drept scop examinarea posibili
tăților de extindere a colaborării 
dintre cele trei țări în domeniile a- 
gricol, economic și industrial. în ve
derea acestor convorbiri, în capita
la R.Ă.U. se află ministrul irakian 
al economiei., Fakhri Kadduri, și co
legul său sirian, Abdel Khadam. Din 
partea egipteană convorbirile sînt 
conduse de Hassan Abbas Zaki, ti
tularul Ministerului Economiei.

AMERICA LATINĂ

ÎN FATA PRESIUNILOR 
MONOPOLURILOR STRĂINE

LA PAZ 25 (Agerpres). — Brazilia 
a prezentat guvernului bolivian o 
ofertă de achiziționare a produselor 
sale petrolifere, prin intermediul 
societății de stat „Petrobraz", s-a 

. anunțat la La Paz. S-a precizat, to
todată, că în următoarele zile va 
sosi în capitala boiiviană și minis
trul de externe al. Argentinei, Juan 
Martin, pentru a semna acordul pri
vind garantarea unui împrumut ofe
rit de Banca Mondială în vederea 
construirii conductei de gaze naturale 
între Bolivia și Argentina.

Cele două anunțuri sînt conside
rate de observatorii .politici ca re- 
prezentînd încă un act de solidari
tate al țăriîor latino-americane cu 
rezistența opusă de Bolivia în fața 
presiunilor externe. Se știe că ime
diat după naționalizarea companiei 
petroliere nord-americane „Gulf 
Oii", guvernul bolivian a constituit 
obiectul unor puternice presiuni e- 
conomice externe. Firma a refuzat 
să mai plaseze pe piața externă pro
dusele petrolifere boliviene și și-a 
retras totodată garanțiile privind 
împrumutul de 23,5 milioane de do
lari acordat de Banca Mondială ppn- 
tru construirea conductei .pe care 

'o contractase cu guvernul bolivian 
anterior.

agențiile de presă transmit:

Acțiunile oamenilor mun
cii din Danemarca în sPriiinul 
apărării drepturilor lor au devenit toi 
mai frecvente în ultimele zile, infor
mează presa daneză. în întreaga țară 
au loo greve, mitinguri, demonstrații 
și adunări ale muncitorilor din dife
rita ramuri ale economiei naționale.

Bîndurile Partidului Co
munist Francez continuă să 
crească. Potrivit barului „l’Hu- 
manitâ", de la începutul acestui an 
în Departamentul Sena-Saint Denis au 
fost primiți 550 noi membri, Iar în 
Departamentul Nord — 504. Printre cei 
primiți se află ți foarte mulți tineri.

Comisia pentru Adminis
trația federala algeriană a 
publicat un regulament de 
ordine privind reîncadrarea funcționa-

AMPLOAREA LUPTEI 
RASIST DE

rilor federali de pe teritoriul fostei 
provincii secesioniste Biafra care și-au 
abandonat posturile în timpul ostili
tăților militare. Potrivit regulamentu
lui, acești funcționari vor fi reîncadrați 
imediat, la prezentarea la post

La unul din combinatele 
de prelucrare a lemnului 
din Moscova s_a Produs un acci
dent la instalația de aburi, ceea ce a 
determinat prăbușirea acoperișului 
peSte o secție productivă în orelo de 
producție — anunță agenția TASS. 
S-au înregistrat victime. O comisie 
cercetează cauzele accidentului.

La Paris a apărut o nouă 
revistă, intitulată „L'Inso- 
litâ", fondată de Marcel Fivel De- 
morel și Pierre de Beylie. Revista își 
propune, așa cum subliniază în primul 
său editorial, „să atragă atenția asupra 
problemelor sociale, economice și is-

ÎMPOTRIVA REGIMULUI
LA SALISBURY

21 d@ ani de la semnarea 
Tratatului româno-polon 

NO! STRUCTURI
ECONOMICE

în istoria relațiilor dintre popoarele român și polonez, semnarra 
Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală — de Ia care 
se împlinesc astăzi 21 de ani — a constituit un eveniment de mare în
semnătate. Consfințind legăturile cu adinei rădăcini în trecut dintre 
forțele democratice și progresiste din cele două țări, dintre popoarelo 
noastre, tratatul a constituit expresia noilor relații, de tip superior, 
statornicite între România și Polonia în condițiile edificării orînduirii 
socialiste. în anii care s-au scurs de Ia încheierea acestui tratat, prie
tenia frățească româno-polonă, colaborarea reciprocă multilaterală — 
pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural — au cunoscut o 
dezvoltare continuă, spre satisfacția și în folosul ambelor popoare, în 
interesul cauzei socialismului și păcii In lume.

SALISBURY 25 (A- 
gerpres). — într-un In
terviu acordat postului 
de televiziune din Sa
lisbury, Lardner Burke, 
ministrul justiției în 
cabinetul lui Ian Smith, 
a fost nevoit să recu
noască amploarea ac
țiunilor forțelor patrio
tice împotriva regimu
lui rasist. El s-a refe

rit la ultimele ciocniri 
care au avut Ioc între 
unități de poliție și 
grupuri armate ale 
populației de culoare 
pe care le-a caracteri
zat drept „deosebit de 
violente". Și de data a- 
eeasta Burke a cerut 
prelungirea stării ex
cepționale existente în 
Rhodesia din noiembrie

1965, afirmînd că ac
tuala situație impune 
mai mult decît oricînd 
menținerea ei.

Agenția. U.P.I. care a 
transmis această infor
mație arată că decla
rațiile lui Burke atestă 
îngrijorarea autorită
ților de la Salisbury în 
legătură cu actuala si
tuație din- Rhodesia.

torica care din anumite motive sînt 
trecute sub tăcere, fie minimalizate 
de marea presă".

Conferința de presă a 
președintelui Nixon, anunțată 
pentru 26 ianuarie, a fost amînată cu 
trei sau, patru zile, a declarat purtă
torul de cuvînt al Casei Albe, Ronald 
Zeigler.

. Guvernul francez va q- 
corda Greciei un ajutor teti- 
j|jj« în ce privește organizarea servi
ciilor de orientare profesională — se 
arată într-un comunicat oficial, publi
cat sîmbătă seara la Atena. în acest 
sens, în capitala Greciei vor sosi ex- 
perți francezi.

Secretarul general al
U Thant, a anunțat că va 

ține o conferință de presă la începu
tul lunii februarie. Observatorii apre
ciază că el se va referi la situația din 
Orientul Apropiat și Nigeria.

„HAT" va relua contro
lul asupra firmei „Simca" ? 
La Roma s-a anunțat că întrb socie
tatea „Fiat" și firma nord-americană 
„Chrysler" au avut loc negocieri se
crete în vederea trecerii controlului 
asupra companiei franceze „Simca" 
către „Fiat". Pînă în 1962, „Fiat-ul" 
deținea majoritatea pachetului de ac
țiuni al firmei franceze. De atunci, 
însă, „Chrysler" a cumpărat 64 la sută 
din aceste acțiuni. Nu se cunosc re
zultatele acestor convorbiri.

In ultima vreme, in 
nomenclatorul unități
lor economice poloneze 
au apărut o serie de de
numiri 
Jotes, 
Ponar
Telko 
de o serie de combina
te industriale și de con- 
strucții — in număr de 
13 — care au luat ființă 
în ramura construcții
lor de mașini, printr-o 
hotărîre a Consiliului 
de Miniștri din 23 oc
tombrie anul trecut.

Combinatele ’ respecti
ve înglobează peste 20 
la sută din totalul uni
tăților de producție ale 
acestui sector, constitu
ind una din noile for
me preconizate in Po
lonia in vederea asigu
rării unei dezvoltări se
lective și intensive a 
întregit economii națio
nale. Profilate pe rea
lizarea unor anumite 
tipuri de produse, me
nite să satisfacă atît 
cerințele pieței interne 
cît și cele ale exportu
lui, combinatele sînt 
astfel organizate incit 
cuprind in întregime 
un ciclu tehnologic — 
de la materia primă 
pînă la produsul finit. 
Avem de-a face, in ca
zul de față, cu un com
plex organizatoric și de 
producție cuprinzind 
uzine și întreprinderi, 
birouri de construcție, 
uzine experimentale, u- 
nități proprii de cerce
tări științifice speciali
zate și profilate în sec
torul în care își desfă
șoară ; activitatea un 
combinat sau altul, pre
cum și unități care au 
in gestiunea lor desfa
cerea directă a produ
selor.

Fiecare combinat are 
obligația să acopere ne
cesarul de produse din 
branșa respectivă, por
nind de la cunoașterea 
in detaliu a situației pe 
întreaga țară la produ
sele respective. Condu
cerea combinatului răs
punde nu numai de 
realizarea planului de 
producție, dar și de ca
litatea și nivelul tehnic 
al produselor livrate. 
Aceste obiective se află 
de altfel în permanență 
în atenția conducerii 
combinatelor nou înfiin
țate, fiind legate de im-

noi: Ponar- 
Ponar-Wafum, 

F.W.P., Unitra 
etc. Este vorba

bunătățirea continuă a 
procesului de planifica
re și conducere a indus
triei, în lumina hotărî- 
rii plenarei a doua a 
C.C. al P.M.U.P. de a- 
nul trecut.

Fiind vorba de un ex
periment aflat abia la 
început de drum, foru
rile de resort poloneze 
nu se avintă în pronos
ticuri, ci se rezumă la 
expunerea sarcinilor și 
atribuțiilor noilor com
binate, precum și la 
creionarea unor pers
pective de ansamblu. In

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA 

DE LA 
DUN1ITRAȘCVI.

timpul unei recente 
convorbiri pe care am 
avut-o la Ministerul 
Construcțiilor de Mașini 
din Varșovia, ne-au fost 
înfățișate planurile ce
lor 13 noi întreprinderi 
economice. Cu acest pri
lej s-a subliniat că prin 
înființarea combinatelor 
se va realiza in ramura 
construcțiilor de mașini 
un spor substanțial al 
producției, o creștere 
serioasă a productivită
ții muncii și o accen
tuare a ritmicității pro
ducției, o mai bună co
ordonare a cercetărilor 
și o apropiere mai mare 
a întreprinderilor, uzi
nelor și instituțiilor ca
re cooperează în reali
zarea produselor finale. 
In comparație cu uniu
nile pe ramuri de pro
ducție, combinatele vor 
beneficia de posibilități 
mai largi și de “o mai 
mare elasticitate in ce 
privește politica de 
angajări de forțe 
muncă. Totodată, 
consideră ' că, prin
ducerea simțitoare a nu
mărului unităților care 
Intră In componența 
combinatelor, (in ra
port cu acelea din ca
drul uniunilor indus
triale), crește' șansa 
de a se realiza pro
duse de un mai înalt 
nivel calitativ. Un alt

noi 
de 
se 

re-

grup de probleme cara 
se vor afla în atenția 
conducerii noilor com
binate industriale este 
legat de posibilitățile 
ce s-au creat acestor 
noi organisme economi
ce de a efectua, singu
re cercetări privind 
dezvoltarea tehnică în 
sectorul respectiv.

Intr-un recent inter
viu acordat ziarului 
„Trybuna Ludu", J. Wy- 
lupek, ministru adjunct, 
președintele comisiei 
d,e resort pentru jro- 
blemele perfecționării 
structurii organizatori
ce a industriei construc
țiilor de mașini, subli
nia că in fața noilor 
combinate se pflă sar
cini deosebit de impor
tante. Se prevede, prin
tre altele, ca în viitorul 
cincinal (1971—1975) să 

• sporească participarea 
lor directă la creșterea 
producției și producti
vității muncii în volu
mul global al produc
ției industriale din ra
mura în, speță. Combi
natele respective au 
fost inființate și din do
rința de a asigura în 
viitor plasarea unui vo
lum cît mai mare de 
produse din sectorul 
construcțiilor de ma
șini pe piețe străine, în
deosebi pe piețele țări
lor capitaliste dezvolta
te, Intr-un interviu a- 
cordat cu cîteva zile in 
urmă ziarului varșovian 
„Express .Wieczorny", 
directorul combinatu
lui Ponar-F.W.P. spu
nea, printre altele : „Un 
organism economic mic, 
care nu este capat-F să 
treacă la o producția 
de serie și, în caz de 
nevoie, să-și reprofileze 
rapid producția, nu poa
te să reziste concuren
ței pe plan mondial".

Cifra de 13, reprezen- 
tînd numărul actual al 
combinatelor amintite, 
se va menține cîteva 
luni, timp în care va fi 
urmărită cu atenție ac
tivitatea noilor organis
me, vor fi studiate po
sibilitățile de îmbunătă
țire a producției în ca
drul lor, se va interve
ni acolo unde este ca
zul și, bineînțeles, va 
continua munca în ve
derea organizării unor 
noi unități similare în 
industria poloneză.

COORDONATE INDIENE
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George-Radu CHIROVICI

real aport pe care 
două state îl aduc la 
staurarea unui climat 
înțelegere și pace între 
tele dc

A 20-A ANIVERSARE A REPUBLICII INDIA

Este greu, văzînd . Taj 
Mahal-ul, monumentul' pe 
care Rabindranath Tagore1 
l-a descris ca „o lacrimă de 
dragoste pe chipul veșni
ciei", să—ți închipui că un
deva, pe fața pămîntulul, 
mîna, mintea și inima omu- 

; lui au durpt vreun altul 
mal frumos. Taj Mahal-ul 
trece peste veacuri vor
bind lumii despre geniul 
poporului indian, despre 
dragostea i lui pentru fru
mos. Călătorul, venit de 
departe, pășește emoționat 
pe lingă zidurile sale de un 
alb orbitor. Iar dacă ochii 
i se desprind o clipă de 
piatra dantelată și privirea 
îl trece peste apele Jamu- 
nei, fluviul ce curge lent 
la poalele Taj Mahal-ului, 
va avea o tresărire de plă
cută surprindere ; pînă în 
zare, înșiruite în geometria 
proprie secolului nostru, 
se aliniază marile catarge 
ale rețelei electrice de 
înaltă tensiune.

Din această concretă a- 
lăturare, Taj Mahal și 
înaltă tensiune, se degajă 
simbolul Indiei contempo
rane. Continentul India, 
mama a mai bine de jumă
tate de miliard de oameni, 
vine încărcat de frumos și 
de înțelepciune, de unde
va, din negura mileniilor, 
și pășește spre un viitor 
care înseamnă industrie, o 
agricultură înaintată, un 
trai omenesc pentru toți ce
tățenii săi.

Cînd în urmă cu 20 d«

ani, la 26 Ianuarie 1950, 
Jawaharlal Nehru procla-ț. 
ma nașterea Republicii In
dia, țara se trezea din coș
marul unor dure încercări. 
Secolele de asuprire colo
nială lăsau o realitate cu 
trăsături dramatice : perio
dic, foametea pustia pro
vincii întregi | marile ora
șe nu puteau să ofere locuri 
de muncă | agricultura, me
seriile erau mult rămase în 
urmă j bolile, analfabetis
mul întregeau acest tablou.

în cei 22 de ani de iri

dependență, poporul in
dian a făcut pași însemnați 
pe calea lichidării sechele
lor . colonialismului, a șter
gerii urmelor ocupației 
străine. Pășind pe drumul 
modernizării, India a reu
șit să rezolve multe dintre 
problemele care îi stăteau 
în față. Sînt tot mal nume
roase semnele îmbunătăți
rii vieții locuitorilor ei, 
semnele care atestă că pe 
drumul ascendent pe care 
s-a angajat, poporul indian 
marchează noi și noi reali-

zări. Desigur, urmele tre
cutului sînt multe și sînt 
grele ; dar tot atît de si
gur este faptul că eforturi
le îndreptate spre șterge
rea lor vor fi, în cele din 
urmă, încununate de succes.

între România și India 
»-au statornicit, de-a lungul 
anilor, relații prietenești 
care s-au întărit și dezvol
tat continuu. întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, 
pe principiile coexistenței 
pașnice, ele reprezintă un

Taj Mahal-ul

de 
sta

tele de pe toate continen
tele. Recent, relațiile pri
etenești dintre România și 
India au cunoscut un mo
ment de o însemnătate deo
sebită.! vizita în India a to- 

• varășilor Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe. Maurer. 
Primirea cordială, priete
nească pe care poporul și 
oficialitățile Indiei au re
zervat-o oaspeților români, 
cuvintele de prețuire' pe 
care oaspeții, le-au adresat 
gazdelor, acordurile înche
iate cu acest prilej — toate 
sînt expresia dorinței de 
a întări și dezvolta priete
nia dintre cele două țări, 
de a mări aportul lor la 
cauza nobilă a păcii și 
securității internaționale.

A 20-a aniversare a pro- ■» 
. clamării Republicii găsește 
ooporul indian angajat în 
lupta pentru modernizarea 
țării sale. Prietenii Indiei 
au certitudinea că tezaure
le de artă și înțelepciune 
pe care ea le-a făurit în 
trecut; îmbogățind patrimo
niul civilizației universale, 
își vor găsi un corespon
dent în creațiile contempo
rane — rezultat al efortu
rilor susținute pe care le 
depune pentru făurirea u- 
nei ■ vieți mai bune pentru 
toți fiii ei.

Decanul vîrstnicilor greci, 
Dimitris Liontos, sărbătorește la sfîrși- 
tul acestși luni cea de-a 123-a aniver
sare a nașterii sale. Liontos, care se 
bucură încă de o sănătate perfectă, 
are o fiică de 80 de ani, și în total 
peste 70 de descendenți.

Hoți cu un dezvoltat gust 
de aventura au furat un balon 
de' 480 kg care era ancorat în spatele 
unui magazin universal din Dublin. 
Poliția a declarat că hoții au folosit 
un camion pentru transportarea lui. 
Balonul aparținea clubului de zbor 
„Munster" din R. F. a Germaniei și 
urma să fie utilizat într-o traversare 
a Mării Irlandei.

0 descindere efectuată 
de poliția americanăîn cursul 
nopții de vineri spre sîmbătă în tri- 
pourile, barurile și casele de joc din 
Houston s-a încheiat cu arestarea a 
114 traficanți sau consumatori de stu
pefiante. Șapte dintre persoanele a- 
restate sînt adolescenți în virată de 
pînă la 17 ani.

La Rio a început 
„Samba"

RIO DE JANEIRO 25 (Ager
pres). — Cea mai mare sărbă
toare populară din Brazilia, 
„Samba", a început sîmbătă la 
Rio de Janeiro cu peste trei săp- 
tămîni înaintea festivităților si
milare programate in întreaga 
țară. Sîmbătă scara, străzile o- 
rașului au fost străbătute de șase 
fanfare compuse din trompetiști 
îmbrăcați in costume tradițio-i 
nale, anunțând ■ deschiderea car
navalului. Fanfarele' au fost ur
mate de care alegorice trase de 
cai înveșmântați în armuri mul
ticolore.
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tint inspirate din istorica debar
care a omului pe Lună.

gospodinelor
cadrul Expoziției federale 

industria hotelieră și 
l Ess.'.îi
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De pretutindeni
Androîzii și medicina

Galeria androizilor — pacienți 
roboți, confecționați din material 
plastic și metal și destinați ex
periențelor medicale — s-a îm
bogățit cu . un nou exemplar 
pentru uzul viitorilor stomato
logi. Este vorba de o copie fi
delă a corpului omenesc, con
struită, de medicul stomatolog 
bioinginer Donald Carter. Da
torită instalației sale elec
tronice, acest pacient ultra- 
sensibil este capabil să reprodu
că toate reacțiile organismului: 
la durerea cauzată de interven
ția stingace a meatcului el 
reacționează văitindu-se, miș-. 
cînd capul; la o anestezie gre
șită ridică sprîncenele; trauma- 
tizarea gingiilor sau a limbii 
provoacă, „hemoragie". Rapidita
tea și precizia cu care studen
tul tratează’ pacientul sînt ur
mărite de computer, care înre
gistrează pe cartoteci speciale 
evoluția tratamentului. In cazul 
unor eșecuri, studentul poate re
peta tratamentul, ceea ce consti
tuie un mare avantaj față de si
tuația pacienților adevărați, as 
tăzi încă supuși vicisitudinilor 
unei medicine care se învață 
„pe viu".

Industria japoneză 

de jucam 
pe locul întîi în lume
Nouă din zece jucării vîndute 

cu prilejul sărbătorilor de sfir- 
șit de an in S.U.A. au fost de 
proveniență japoneză. Ocupind. 
in prezent, locul intii pe glob, 
industria japoneză de jucării 
a înregistrat anul trecut o cifră 
de afaceri care se naică la 170 
milioane dolari. De menționat că 
întreprinderile de jucării nu 
sint mari, ci au dimensiuni mici, 
folosind in medie zece munci- 
tofi. Jumătate din jucăriile fa
bricate în cursul anului 1969 și 
exportate în peste 1U0 de țări
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Record european 
de longevitate

Potrivit statisticilor, Bulgaria
deține recordul european de 
longevitate. La o populație de 
peste 8 milioane de locuitori,, 
există 426 persoane care au de
pășit venerabila vîrstă de o sută 
de ani. „Centenarii" provin din 
familii numeroase care au avut 
intre 4 pînă la 9 copii.

In
pentru
gastronomică din orașul __
(R.F.G.) a fost prezentat și a- 
cest exponat: o mașina de gă
tit circulară cu patru ochiuri,

gratar, cuptor și chiuvetă, toate 
montate pe un singur suport- 
axă. Originalitatea mașinii con
stă în faptul că se poate roti, 
ridica sau coborî după necesități. 
In partea sa superioară se află 
polițe pentru păstrarea condi
mentelor, a diferitelor obiecte 
de bucătărie; jos sînt dulapuri 
pentru crătiți și sertare pentru 
tacimuri.
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